วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา ................น.
ก่อนเข้าวาระการประชุม
1. เชิญชวนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมร้องเพลง “เทิดพระบิดา”
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การดาเนินการในพื้นที่ของทางราชการ พยายามให้มีกระบวนการที่ชุ มชนมีส่วนร่วม ในการออก
นโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านประชาธิปไตย ผ่าน คณะกรรมการ หมู่บ้าน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
1.2 การเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายน
1.3 โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ขอให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือ
ช่วยกันรักษาความสะอาด
1.4 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบลงทุน , งบดาเนินการ, งบเหลือจ่าย, งบเบิกแทนกัน รวมทั้ง
งบค่าเสื่อม
1.5 กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จ โรงพยาบาลชัยภูมิ 19 ตุลาคม 2563
1.6 วันที่ 10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
1.7 การระบาดของ COVID-19 ในประเทศเมียนม่า ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ให้คอย
เฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่
1.8 เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ให้ช่วยกันดูแลให้มีความปลอดภัย
1.9 ไข้เลือดออก บางพื้นที่ค่าลูกน้ายังเป็นสีแดง ฝากผู้รับผิดชอบดาเนินการเพื่อเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเหลือง
และสีเขียวตามลาดับ
1.10 การชาระหนี้ให้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ ขอให้ผู้รับผิดชอบ/โรงพยาบาลลูกข่ายเร่งดาเนินการ
1.11 กระทรวงสาธรณสุข ย้าเรื่องสารเสริมฤทธิ์เพื่อพ่นกาจัดยุง ไม่ให้ใช้สารเชิงเดี่ยว
1.12 RDU ยังไม่ผ่านขั้น2 ติดที่การใช้ Antibiotic ในURI และFTW
1.13 Surgical mask คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปขอให้ดาเนินการจัดซื้อเอง ราคา
ไม่เกิน 2.5บาท/ชิ้น
1.14 การเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วย ........... ฝากติดตามให้ครบ 30 วัน
1.15 อาเภอภูเขียว วิสาหกิจชุมชน ขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
1.16 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จานวน 15 แห่ง)

เมษายน 2563

รายละเอียดการส่งงบทดลอง
งบดุล

งบสัมพันธ์

ส่งงบแล้ว
ส่งงบแล้ว

งบดุล
งบดุล

งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์

1.17 บัญชีข้าราชการขอโอนย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โดย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติมีผู้โอนย้ายมา 1 คน ได้แก่ นางสาวพรหมพร คาทองแก้ว ตาแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ โดยขอโอนสับเปลี่ยนกับนางสาวพิณทิพย์ ซาเฮียง ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)

๒
1.18 การแต่งตั้งข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ โดยทาหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (แทนกรณีเกษียณอายุราชการ)
ตามที่คณะกรรมการได้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ โดยทาหน้าที่หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป (แทน
กรณีเกษียณอายุราชการ) ไปแล้วนั้น ตามประกาศ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 และเพื่อให้การบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินการคลัง ด้านงานพัส ดุ ด้านงานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยด้ว ย
เรี ย บร้ อ ย เหมาะสม รวดเร็ ว อ านวยความสะดวกต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการและเกิดความพึงพอใจ จึงขอแต่งตั้งให้ นายสถาพร ป้อมสุวรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ ปฏิบัติงานในตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ โดยทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทัว่ ไป (แทนกรณีเกษียณอายุราชการ) ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563
(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม......................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 คณะกรรมการบริห ารจัดการความเสี่ยงขอติดตามการนาเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRMS ของ
หัวหน้ากลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................
3.2 ติดตามแนวทางแก้ไขความเสี่ยง ในการตรวจสอบระบุตัวตนผิดคน “กรณีปัญหาการเจาะเลือดผิดคน”
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
4.2.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ
1) รายงานค่า CMI วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฏาคม 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิทั้งหมด
จานวน 14,098, sumRW=1,4701.3068, RW=1.0428, sumADJRW=14,666.3186, CMI=1.0403
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ที่

ประเภท

1
2

ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก
ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน

3
4
5
6
7

อัตราครองเตียง
Active Bed
ส่ง Refer ในเขต
ส่ง Refer นอกเขต
รับ Refer ใน NODE

(ครั้ง)
(ครั้ง)
(วันนอน)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

ทั้งปี 2562
282,916
17,479
68,604
62.65
187.96
4,400
3,621
7,858

ปี 2562
1 ต.ค.61-31 ส.ค.62
259,603
15,892
62,598
62.29
186.86
4,095
3,308
7,157

ปี 2563
1 ต.ค.62-31 ส.ค.63
248,736
15,668
59,207
58.91
176.74
3,678
3,227
7,301

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

ร้อยละ
เพิ่ม/ลด
ลด 4.18
ลด 1.41
ลด 6.15
ลด 5.42
ลด 5.42
ลด 10.18
ลด 2.44
เพิ่ม 2.01

๓
4.2.2 งานประกันสุขภาพ รายงานการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ (ไฟล์นาเสนอ1)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
1) ประกาศ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(เอกสารหมายเลข 6: เอกสารแจก)
2) การอบรมใช้งานโปรแกรม Back Office
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ จะจัดอบรมใช้งานโปรแกรม Back Office ซึ่งมี
ทั้งหมด 24 งาน/โปรแกรมย่อย ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว
จึงขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน แจ้งผู้รับผิดชอบงานตามโปรแกรม Back Office เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา
ดังกล่าว

ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.2 คณะกรรมการบริหารกาลังคน (HRD-HRM)
4.2.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ
1) รายงานบุคลากร ประจาเดือน สิงหาคม 2563
ประเภทบุคลากร
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานราชการ
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
6. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รวม

ทั้งหมด
ณ กพ.63
303
11
7
144
14
88
567

บุคลากร (คน) สิงหาคม 2563
รับเข้า ย้ายออก/ ลาออก
เสียชีวิต/
เกษียณ
5
4
1
1
2
8

1
2
4

4

คงเหลือ
304
11
6
144
14
88
567

บุคลากร(คน)ต.ค.62—ส.ค. 63
รับเข้า ย้ายออก/ ลาออก
เสียชีวิต/
เกษียณ
70
17
2
4
6
15
95

17

1
10
53
18
84

อัตรา
ลาออก
เฉลี่ย/
เดือน

อัตรา
คงอยู่
เฉลี่ย/
เดือน

0.35

100

จานวน
62
1
1
1

ร้อยละ
73.81
1.19
1.19
1.19

84

100

2) สรุปสถิติสาเหตุการลาออก(1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563)
ที่
1
2
3
4
5

สาเหตุ
ได้งานที่อื่น
บรรจุข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น
ดูแลครอบครัว(บิดา มารดา สามีและบุตร)
ปัญหาด้านสุขภาพ
รับราชการทหาร

จานวน
10
3
2
3
1

ร้อยละ
11.90
3.57
2.38
3.57
1.19

ที่
6
7
8
9

สาเหตุ
เปลี่ยนประเภทการจ้าง(รายวัน-รายเดือน-ข้าราชการ)
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ศึกษาต่อ
เสียชีวิต
รวม

๔
3) สถิติการไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุของบุคลากร(ขาดงาน 1 วัน) สะสมตั้งแต่
(ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563) พบจานวน 12 คน ( 29 ครั้ง) และมีบุคลากรไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบ
สาเหตุประจาเดือน สิงหาคม 2563 มีจานวน 2 คน (4 ครั้ง)(เนื่องจาก นอนหลับ 2 ครั้ง/เปลี่ยนเวรกัน 1 ครั้ง/
ติดธุระ 1 ครั้ง)
4) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการทางาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการทางาน
สะสม (ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563) จานวน.....รอข้อมูลกับผู้รับผิดชอบ...... คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บ
จากการทางาน ในเดือน สิงหาคม 2563 จานวน ...รอข้อมูลกับผู้รับผิดชอบ .... คน (สาเหตุ ................)
5) ผลงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563)
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์

1

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด (ตามแผน)
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด (นอกแผน)
2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข
3 ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร
5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการทางาน
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการทางาน

≥ร้อยละ 85

7

≤ร้อยละ 50

ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23

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

(ประจาปี63(10-24 มิ.ย.63)

ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
ร้อยละ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
470
470
470
1
1
1
565
565
565
รอบที่1 = 66.95

เป้าหมาย

รอข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบ

รอข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบ

รอข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบ

554

4.2.2 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าทางานประจาเดือน สิงหาคม 2563
มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 6 ราย
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

มาปฏิบัติงาน

ผลการตรวจสุขภาพ

1
2
3

นางสาวรับขวัญ งานไว
นางสาวปรีญาพรรณ หิตาพิสุทธิ์
นายชัยรัตน์ ชัยเพชร

นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ

การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์

3 ส.ค 63
3 ส.ค 63
3 ส.ค 63

รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ

4
5
6

นางสาวภัทราภรณ์ ดีภา
นายจตุพร มิ่งศิริ
นางสาวบุษยา รุนดี

จพ.เภสัชกรรม
พนักงานบริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
อายุรกรรมหญิง
ศัลยกรรมหญิงและเด็ก

4 ส.ค 63 รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
10 ส.ค 63 รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
10 ส.ค 63 รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ

4.2.3 คาขอเข้าบ้านพัก ประจาเดือน สิงหาคม 2563 มี 1 ราย
ได้แก่ นายณรงค์กร อัศพันธ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชานาญงาน รอจัดสรรที่พัก
4.2.4 การจัดงานมุทิตาจิต
โรงพยาบาลภู เ ขี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี บุ ค ลากรที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้แก่
1) นางจิราภรณ์ นครศรี ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ (ข้าราชการ)
2) นางสุดารรัตน์ อาโยวงษ์ ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างประจา)
3) นางพวงแก้ว ภูเซียงซา ตาแหน่ง พนักงานบริการ (พกส.)
กาหนดการจัดงานมุฑิตาจิตในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.3 กลุม่ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4.3.1 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์สาหรับศูนย์ยืมประจาปี
2563 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ห้องประชุมเพชรภูเขียว เวลา
9.00-12.00 น.

๕
4.3.2 ขอหารือ เรื่องการสมัครเป็นศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ให้คนพิการกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดชัยภูมิ ประจาปี 2564
4.3.3 สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรปี 2563(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.4 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
4.4.1 งานระบาดวิทยา
1) สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญของตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประจาเดือน สิงหาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.5 กลุม่ งานบริหารทั่วไป
4.5.1 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข: 9 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1) การจัดสรรงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2563
2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย์
Current Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
1.5
1
0.8

เดือน
เกณฑ์

ส.ค.-63

1.47

1.29

แสดงความมั่นคงทางการเงิน
NWC<0
(เงินทุนหมุนเวียน)

Risk Scoring
(ยิ่งต่ายิ่งดี)
0

0.63

2

48,501,420.48

NI<0
(กาไรสุทธิ)

51,488,406.60

3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจาปีงบประมาณ 2563
ต้นทุน OPD

ต้นทุน IPD

เดือน

ค่ากลาง
(Mean+1sd)

ค่าของ รพ.

การแปลผล

ค่ากลาง
(Mean+1sd)

ค่าของ รพ.

การแปลผล

ส.ค.-63

923.40

681.56

ผ่าน

18,888.42

18,190.41

ผ่าน

หมายเหตุ

4) สถิติการการใช้น้าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า
ประจาเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ค่ากระแสไฟฟ้า
ปี 2562
ปี 2563

724,138.52
737,526.42
853,833.87
690,356.08
1,055,576.98
905,625.32
1,116,922.45
831,033.96
1,130,424.69
984,133.20
1,122,991.63
976,641.72
1,109,952.86 1,073,352.85
1,067,226.22
994,241.69
1,036,927.98
1,054,705.54
712,629.11
547,502.36
11,532,832.21 7,192,911.24

เพิ่ม/ลด

13,387.90
- 163,477.79
- 149,951.66
- 285,888.49
- 146,291.49
- 146,349.91
- 36,600.01
- 72,984.53

-988,155.98

ค่าน้าประปา
ปี 2562

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

เพิ่ม/ลด
ปี 2563

110,555.50
105,908.82
111,640.21
86,204.05
117,023.25
141,236.60
144,350.44
149,804.30

35.67
- 12,098.92
- 6,930.55
- 31,878.69
9,334.70
32,959.02
16,147.90
2,498.20

966,723.17

10,067.33

5) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจาเดือน สิงหาคม 2563
6) รายงานรับ-จ่ายเงินบารุง สิงหาคม 2563 (เกณฑ์เงินสด)
ที่ประชุม ........................................................................................................................................

๖
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง ประจาเดือน กันยายน 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คิดกรอบอัตรากาลัง ซึ่งกาหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ อ.ก.พ. สป.ครั้งที่
3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค. 60 /ขนาด M2 :162 เตียง
หน่วยงาน

ตาแหน่ง
พนักงานเปล
ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก

กลุ่มการ
พยาบาล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
1.ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก
(NCD Clinic)
2.ปฏิบัติงานที่งานหู คอ จมูก

จานวน
ที่ขอ
จ้าง

กรอบ
ควรมี

ปฏิบตั ิงาน
จริง

ขาด/
เกิน

ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบารุง

(วุฒิ ม.6/ปวช.)
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ปฏิบัติงานที่
งานซ่อมบารุง(วุฒิ ม.6/ปวช.)

115

123

เกิน 8

2

1.ทดแทนบุคลากรที่ลาออก คือ นางบุญโฮม อุดม (พกส.)
ที่ลาออก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63)
2.ทดแทนบุคลากรที่ลาออก (น.ส.ดวงดาว พลายระหาญ
ตั้งแต่ 10 พ.ค.62)

1

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก คือ นายสุรชาติ นามวิจิตร
ลาออกตั้งแต่ ม.ค.62 ) เคยขอในการประชุมครั้งที่ 2-62

41
1

มติที่
ประชุม

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก คือ นายนพรัตน์ มิตรมาตร ราย
วันที่ลาออก 20 ส.ค.63

1

นายช่างไฟฟ้า/เล็กทรอนิกส์
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

หมายเหตุ

33

8

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก (นายธนพัฒน์ โมดาคา
ลาออก 2 ก.ย. 62) เคยขอในการประชุมครั้งที่ 10-62

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจาเดือน ตุลาคม 2563 ในวันที่ 14 เดือน
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
6.2 ขอหารือเรื่อง ศูนย์ call center เพื่อทบทวนแนวทางการดาเนินการ
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
เลิกประชุม
เวลา ................น.

