
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30น. 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพ.อตินาต  ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
4. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
6. นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
7. นางพรหมพร    สมจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
8. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
9. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
10. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
11. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
12. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
13. นางอุมาพร  กรองน  า   หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
14. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
15. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
16. นางศิริภร  แก้วมณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
17. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
18. นางอภิษชฎา   อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื อฯ 
19. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
20. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
21. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
22. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
23. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
24. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
25. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
26. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
27. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
28. นางปิยะฉัตร    ปัตตานัง   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
29. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
30. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
31. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32. นางจันทิมา    แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
33. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
34. นางมลนิภา    บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
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35. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 
36. นางทิพจุฑา  ชนะวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นพ.ธานินทร์   จินดามาตย์   นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.อเนก    หล้าเพชร  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
5. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
6. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ช านาญการ 
7. นพ.เดชวิทย์   ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
8. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
9. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
10. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
11. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
12. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
13. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
14. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
15. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
16. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
17. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   
18. นายสันติ  รัญชัย   นายช่างเทคนิคช านาญการ 
19. นางสาวอ าภา แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
20. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
21. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
22. นางปิยนุช  จินดามาตย์  เภสัชกรปฎิบัติการ 

ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 1. เชิญชวนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมร้องเพลง “เทดิพระบิดา” 
        2. ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ท่ีมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (ในเดือนสิงหาคม 2563) 
คือ นายแพทย์ตันติกร ชนะภู แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

3. ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ดังนี   
    3.1 ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในโรงพยาบาลน าทีมโดย แพทย์หญิงนฤมล บ าเพ็ญ

เกียรติกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสื่อสารทางไกล 
Virtual conference “เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพ่ือพัฒนาและ
ออกแบบระบบงาน” ในโครงการพัฒนากลไกเพ่ือคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 (รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ น าเสนอวันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.45-12.00 น.)  

    3.2 นางณฐพร ชัยพรมเขียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานสุขภาพจิต ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอ
ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั งที่ 19 ประจ าปี 2563 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 
จ านวน 2 เรื่อง  

          1) เรื่อง การพัฒนาการด าเนินงานสร้างเสริมวัคซีนให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันโรค COVID-19  
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          2) การป้องกันการกลั่นแกล้งของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ ์
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวาระส าคัญของชาติ ชักชวนให้ร่วมกันปลูกป่า 
บ ารุงรักษาติดตาม ป้องกันไฟป่า 

1.2 การชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษา ขอให้หัวหน้าดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้าร่วมหรือเก่ียวข้อง 
1.3 ด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ/งบค่าเสื่อมปี2563 และเตรียมการจัดซื อจัดจ้างปี2564 
1.4 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถพระบรม

ราชชนนีพันปีหลวงปี 2563 ให้ตั งโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ จัดพิธีลงนามถวาย
พระพร และเชิญชวนสวมเสื อสีฟ้าตลอดทั งเดือน 

1.5 ขอให้ใส่ใจศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนและการเข้าไม่ถึงบริการ 
1.6 เรื่องการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะ

เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการเปิดศูนย์เพ่ือใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

1.7 เรื่องไข้เลือดออก ฝากยึดคืนพื นที่ให้ได้ และยึดครองให้ได้นานๆ 
1.8 ฝากเรื่องการเฝ้าระวัง Covid-19 อย่าการ์ดตก เน้นมาตรการ 5+1 
1.9 ขอความร่วมมือบุคลากรและ อสม. ให้ load app ไทยชนะด้วย 
1.10 RDU การใช้ Antibiotics ใน URI FTW ยังสูงกว่าค่าเป้าหมาย ขอให้ทุกส่วนช่วยด าเนินการให้

บรรลุผล 
1.11 PPE ปรับจ านวนทุกวันศุกร์ ฝากรายงานด้วย 
1.12 การให้บริการทันตกรรม กรณีไม่เข้าข่าย Covid-19 ท าทุกหัตถการ กรณีเข้าข่าย/สงสัยท าเฉพาะ

ฉุกเฉินเร่งด่วน 
1.13 แนวทางการป้องกันการติดเชื อในการบริการทันตกรรม คือ High power suction ระบบฟอกอากาศ 

เวลาพัก 
1.14 เรื่องการคัดกรองพัฒนาการเด็ก จ านวนการติดตามหายไป ฝากผู้เกี่ยวข้องดูแล 
1.15 Special Medical Clinic ให้อยู่ที่เดิมมีผลตั งแต่ 11 สิงหาคม 2563 
1.16 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
หน่วยงาน 

รายละเอียดการส่งงบทดลอง 
เมษายน 2563 งบดุล งบสัมพันธ์ 

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

1.17 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานในสังกัดฯ กรกฎาคม 2563ปีงบประมาณ 2562  
(เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.18 รายงานสถานการณ์ทางการเงินหน่วยบริการ มิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 
หน่วยบรกิาร RiskScore 

ทุนส ารองสุทธิ 
(NWC) 

รายได้สูง(ต่ า)กว่า
รายจ่าย(NI) 

EBITDA 
เงินบ ารุงคงเหลือ 

(หักหนี แลว้) 
หนี  

รพ.ภูเขียวเฉลิม
พระเกียรติ 

2 49,248,611.21 54,848,750.14 67,627,118.81 -37,846,573.46 117,355,311.40 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั งที ่7/2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 

            -ไม่มี- 
 
3.2 เรื่องอนุมัติ 

            3.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2563   
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คิดกรอบอัตราก าลัง  ซึ่งก าหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ อ.ก.พ. สป.ครั งที่ 
3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค 60 /ขนาด M2 :162 เตียง  

 

หน่วยงาน ต าแหน่ง 
จ านวนที่
ขอจ้าง 

กรอบ 
ควรมี 

ปฏบิตัิงาน
จริง 

ขาด/
เกิน 

หมายเหต ุ
มติที่

ประชุม 

กลุ่มการ
พยาบาล 

พนกังานบรกิาร(ปฏิบัติงานประจ า
ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง) 

1 
115 124 เกิน9 

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก (นางสาวน  าผึ ง 
โคตรบ ารุง (รายวัน/ลาออกเมื่อ 1 ส.ค. 63) 

อนุมัต ิ

พนกังานช่วยเหลือคนไข ้
(ปฏิบัติงานประจ าที่ห้องคลอด) 

1 
ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณ ในวันที่ 1 ต.ค. 
63 (นางสุดารักษ์ อาโยวงษ์ ลจป.) 

อนุมัต ิ

ที่ประชุม อนุมัติ ตามมติที่ประชุม และในส่วนการอนุมัติตามมติที่ประชุมในเดือนที่ผ่านมา ให้จ้างในเป็นนอก
ระบบก่อน แล้วจึงทยอยส่งชื่อไปยังจังหวัดเพ่ือให้จังหวัดพิจารณาจ้างตามระบบ (เนื่องจากช่วงนี จังหวัดให้ชะลอการ
จ้าง แต่เนื่องจาก โรงพยาบาลมีความจ าเป็นจึงขอด าเนินการไปก่อน) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 

4.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขอติดตามการน าเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRMS ของหัวหน้า
กลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

      4.1.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปัญหาการเจาะเลือดผิดคน แนวทางแก้ไข ให้ตรวจสอบระบุตัวตน
ของคนไข้ให้ชัดเจนถูกต้องและประชุมทบทวนแนวทางมาน าเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารเดือน กันยายน2563 

      4.1.2 งานเวชระเบียน ปัญหาการยกเลิก Visit ที่ออกล่วงหน้าเป็นจ านวนมาก แนวทางแก้ไขปรับ
ระบบการออก visit ล่วงหน้าให้ใช้งานร่วมกับระบบ kios เพ่ือลดการแจ้งยกเลิก visit 

      4.1.3 กลุ่มงานเภสัชกรรม ปัญหาการให้ยา Antibiotic ในผู้ป่วยผิดคน แนวทางแก้ไข กรณีแพทย์ไม่ได้
เป็นผู้ order เองให้พยาบาลเป็นผู้ประสานกับแพทย์ เพ่ือ ยืนยันก่อนส่งผู้ป่วยไปรับยา 

      4.1.4 กลุ่มงานรังสีวิทยาความเสี่ยง ผู้ป่วยตั งครรภ์ถูกส่งมา x-ray แนวทางแก้ไขทบทวนความเสี่ยงใน
องค์กรแพทย์,ทีมความเสี่ยง และผู้เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุม รับทราบ และ ข้อ 4.1.1 ให้ประชุมทบทวนแนวทางมาน าเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารเดือน 
กันยายน2563 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน 
 5.1 ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง 
       5.1.1 สรุปการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ (Hospital Safety culture 
Survey Online: HSCS) ช่วงเวลาส ารวจ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

      5.1.2 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เข้าร่วมประชุม เพ่ือ
หารือการด าเนินงานความเสี่ยงและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  
                         วันที่  20 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 - 16.00 น. ได้แก่ หน่วยงานทางคลินิกทุก
หน่วยงาน LAB, X-ray, กายภาพบ าบัด, แพทย์แผนไทย, เภสัชกรรมชุมชนฯ, เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ณ ห้องประชุม
ศูนย์คุณภาพฯ  

    วันที่ 21  สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 - 16.00 น. ได้แก่  หัวหน้างานหรือคณะกรรมการ 
ความเสี่ยงหน่วยงาน  Back office  ทั งหมด ได้แก่ งานประกันสุขภาพ, เวชสถิติ, IT, งานโสตฯ, งานแผนงาน, พัสดุ, 
ยานพาหนะ, การเงิน, การเจ้าหน้าที่, ธุรการ, ซักฟอก, ซ่อมบ ารุง   ณ  ห้องประชุมศูนย์คุณภาพฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 
          5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

      5.2.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) รายงานค่า CMI วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิทั งหมด 

จ านวน 12,586, sumRW=1,3077.2108, RW=1.0390, sumADJRW=13,039.3508, CMI=1.036 
(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)  

ที่ประชุม รับทราบ 
               2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ที่ ประเภท ปี 2562 ปี 2563 ร้อยละ 
เพิ่ม/ลด ทั งปี  2562 1 ต.ค.61-31 ก.ค.62 1 ต.ค.62-31 ก.ค.63 

1 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั ง) 282,916 235,859 225,018 ลด 4.81 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (ครั ง) 17,479 14,368 14,098 ลด 1.91 

                                        (วันนอน) 68,604 56,935  53,432  ลด 6.15 
3 อัตราครองเตียง 62.65 62.43 58.59 ลด 6.15 
4 Active Bed 187.96 187.29 175.76 ลด 6.15 
5 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั ง) 4,400 3,750 3,219 ลด 14.16 
6 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั ง) 3,621 2,965 2,883 ลด 2.76 
7 รับ Refer ใน NODE                    (ครั ง) 7,858 6,417 6,588 เพิ่ม 2.66 
8 คลินิกพเิศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 

(300 บาท) (โควิด:งดบริการ เริ่ม ม.ีค.63) 
มิ.ย.-ก.ย.62 จ านวน  175 ราย รับ 52,500 บาท 
จ่ายบุคลากร 49,000 บาท คงเหลือ 3,500 บาท 

ต.ค.62.-ก.พ.63 จ านวน  173 ราย รับ 51,900 บาท 
จ่ายบุคลากร 54,600 บาท คงเหลือ -2,700 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
        3) การจัดต าแหน่งและแต่งตั งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งตามการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปิด
หน่วยงานใหม่ หรือจัดตั งกลุ่มงานใหม่ สังกัด สป. ตามหนังสือ สธ 0208.02 ว-1714 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

เขต จังหวัด ชื่อหน่วยบริการ ประเภทหน่วยงานเดิม ระดับ 
ประเภท

หน่วยงานใหม ่
ระดับ อ.ก.พ. สป. ครั งที่ เมื่อวันที่ 

9 ชัยภูม ิ ภูเขียว รพช. M2 รพท. M1 6/2559 28ก.ย.59 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
                4) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ส ารวจค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานใน 

การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในช่วงที่ผ่านมา 
และให้ประมาณการงบประมาณในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม รับทราบ 
        5) จังหวัดชัยภูมิ แต่งตั งคณะกรรมการและคณะท างานเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปี ๒๕๖๓  
                                ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ก าหนดเสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER) และติดตามผลการด าเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ต าบลบ้านเพชร อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิเพ่ือให้การจัดพิธี เปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั งคณะกรรมการ
เตรียมการรับเสด็จฯ(เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม รับทราบ 
      5.2.2 งานประกันสุขภาพ รายงานการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ (ไฟล์น าเสนอ1) 
ที่ประชุม รับทราบ 
5.3 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 
      5.3.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ประเภทบุคลากร 

บุคลากร (คน) กรกฎาคม 2563 บุคลากร(คน)ต.ค.62—ก.ค 63 อัตรา 
ลาออก
เฉลี่ย/
เดือน 

อัตรา 
คงอยู่
เฉลี่ย/
เดือน 

ทั งหมด    
ณ กพ.63 

รับเข้า ย้ายออก/ 
เสียชีวิต/ 
เกษียณ 

ลาออก คงเหลือ รับเข้า ย้ายออก/ 
เสียชีวิต/ 
เกษียณ 

ลาออก 

1. ข้าราชการ 
304 6 7 

(ลาศึกษา) 
 303 65 13 2   

2. ลูกจ้างประจ า 11    11      
3. พนักงานราชการ 3 4   7 4     
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  144    144   10   
5. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 14    14 5  52   
6. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 88 1  1 88 13  16   

รวม 564 11 7 1 567 87 13 80 0.18 100 

                        2) สรุปสถิติสาเหตุการลาออก(1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 
ที่ สาเหตุ จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 ได้งานที่อื่น 9 11.25 
2 บรรจุข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น 3 3.75 
3 ดูแลครอบครัว(บิดา มารดา สามีและบตุร) 2 2.5 
4 ปัญหาด้านสุขภาพ 2 2.5 
5 รับราชการทหาร 1 1.25 
6 เปลี่ยนประเภทการจ้าง(รายวัน-รายเดือน-ข้าราชการ) 60 75 
7 ประกอบธุรกิจสว่นตัว 1 1.25 
8 ศึกษาต่อ 1 1.25 
9 เสียชีวิต 1 1.25 
 รวม 80 100 

              3) สถิติการไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุของบุคลากร(ขาดงาน 1 วัน) สะสมตั งแต่ 
( ตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563) พบจ านวน  11 คน ( 25 ครั ง) และมีบุคลากรไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบ
สาเหตุประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 มีจ านวน  3 คน (4 ครั ง)(เนื่องจาก นอนหลับ/จ าเวรผิดวัน/ติดธุระ)  
                        4)  การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม 
(ตุลาคม 2562- กรกฎาคม 2563) จ านวน...33.. คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน ในเดือน 
กรกฎาคม 2563  จ านวน ...2....  คน  (สาเหตุ สารคัดหลัน่กระเด็นเข้าตา 1 ราย , ใบมีบาดมือ 1 ราย)  สถิติการ
บาดเจ็บ/เจ็บป่วยสูงที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ 18 ครั ง เข็มทิ่มต า 7 ครั ง 
                   5) ผลงานตามตัวชี วัด ปีงบประมาณ 2563 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

ที่ ชื่อตัวชี วัด เกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามแผน)  ≥ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นอกแผน)   อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข   ≥ร้อยละ 85 470 ≥ร้อยละ85 470 
3 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 ≥ร้อยละ60 1 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 565 ≤ร้อยละ 3 565 
 5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 รอบที่1 = 66.95 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 563 ≤ร้อยละ 5 563 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 554 

     5.3.2 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างานประจ าเดือน มิถุนายน 2563   
มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั งสิ น 11 ราย 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน มาปฏิบัติงาน ผลการตรวจสุขภาพ 

1 น.ส.เมขลา ค าเรืองศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ การแพทย ์ 1 ก.ค.63 ไม่ได้ตรวจ 

2 นายธนภัทร์ แก่นภูเขยีว นายแพทย์ปฏิบัติการ การแพทย ์ 1 ก.ค.63 ไม่ได้ตรวจ 

3 น.ส.ศิวพร บุญโนนแต ้ นายแพทย์ปฏิบัติการ การแพทย ์ 1 ก.ค.63 ไม่ได้ตรวจ 

4 นายพลวัฒน์ พันธุ์สง่า นายแพทย์ปฏิบัติการ การแพทย ์ 1 ก.ค.63 ไม่ได้ตรวจ 

5 น.ส.สุรีย์ภา วอ่งวณัฐพงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ การแพทย ์ 1 ก.ค.63 ไม่ได้ตรวจ 

6 น.ส.กรสกุล บุญเพลิง นายแพทย์ปฏิบัติการ การแพทย ์ 1 ก.ค.63 ไม่ได้ตรวจ 

7 น.ส.จุฑามาศ บรรเทา เภสัชกร เภสัช 2 ก.ค. 63 ปกต ิ

8 น.ส.วิรงรอง อภิรัตน์มนตรี เภสัชกร เภสัช 2 ก.ค. 63 ปกต ิ

9 น.ส.ชญาณี คงกะแดะ เภสัชกร เภสัช 2 ก.ค. 63 ปกต ิ

10 น.ส.อัญชิสา  สาผวิ เภสัชกร เภสัช 2 ก.ค. 63 ปกต ิ

11 น.ส.นัทลิตา พลอาวธุ ผู้ช่วยทันตแพทย ์ ทันตกรรม 8 ก.ค. 63 ปกต ิ

     5.3.3 ค าขอเข้าบ้านพัก ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 มี 1 ราย  
   ได้แก่ นางสาวภัทราภรณ์ ดีภา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โดยได้รับการจัดสรรบ้านพัก 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (พักห้อง 2302 ห้องเดิมคุณภุมรี บุบผาชาติ) 
ที่ประชุม รับทราบ 
     5.3.4 รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากร รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบ 

2563 ครั งที่ 1 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด 502 คน (บุคลากรทั งหมดจ านวน 562 คน) คิดเป็นร้อยละ 
89.32 ซึ่งได้ด าเนินการแล้วตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 และขยายการตอบจนถึงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2563   

 ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X ̄=3.35, S.D=0.83) 
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านสัมพันธภาพ การยอมรับและชมเชย( X ̄=3.56, S.D=0.76) 
รองลงมา คือ ด้านสวัสดิการที่ได้รับจากโรงพยาบาล ( X ̄=3.40, S.D=0.90) และด้านสภาพการท างาน ความ
รับผิดชอบและผลงาน  ( X ̄=3.39, S.D=0.82) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านรายได้ 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ  ( X ̄=2.92, S.D=0.87) รองลงมา คือ ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ( 
X ̄=3.10, S.D=0.81) และด้านสภาพแวดล้อม เครื่องมือ และความปลอดภัย( X ̄=3.25, S.D=0.76)   เมื่อพิจารณา
ภาพรวมตามคะแนนค่าเฉลี่ย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.35 (S.D=0.83) คิดเป็นร้อย
ละ 66.95   

 ความเครียดในการท างานของบุคลากรในภาพรวม ส่วนใหญ่มีความเครียดระดับปานกลาง ร้อยละ 
57.37 เมื่อพิจารณาภาพรวมตามคะแนนเฉลี่ยความเครียดในภาพรวม เท่ากับ.3.24 (S.D=0.83) อยู่ในระดับ        
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่บุคลากรมี คะแนนเฉลี่ยความเครียดน้อยท่ีสุด คือ การท างานที่ต้องมีความ
รับผิดชอบสูง ( X ̄=2.34 S.D=0.84)รองลงมา คือ งานที่ท ามีความเร่งด่วน ( X ̄=2.38, S.D=0.73) และปริมาณงาน
ที่ท าในแต่ละวันมาก ( X ̄=2.49, S.D=0.68) ส าหรับข้อที่บุคลากรมี คะแนนเฉลี่ยความเครียดมากที่สุด คือ รู้สึกว่า
ถูกทอดทิ ง ( X ̄=3.69, S.D=0.88) รองลงมา คือ ปัญหาความขัดแย้งและการแก่งแย่งความดี ความชอบระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน (X ̄=3.67, S.D=0.93) และ บรรยากาศในองค์กรไม่มีมิตรภาพ (X ̄=3.67, S.D=0.89) และ
แนวความคิดในการท างานขัดแย้งกันกับแนวทางขององค์กร ( X ̄=3.66, S.D=0.78) 

 ความสุขในชีวิตของบุคลากรในภาพรวม ส่วนใหญ่มีความสุขเท่ากับคนปกติทั่วไป ร้อยละ 41.04 
รองลงมา คือ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป และ ต่ ากว่าคนทั่วไป ร้อยละ39.04 และ19.92 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ภาพรวมตามคะแนนค่าเฉลี่ย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขในชีวิต ในภาพรวม เท่ากับ 2.18 (S.D=0.64) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่บุคลากรมี คะแนนเฉลี่ยความสุขในชีวิตสูงที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัวมีความรักและ



๙ 
 

ความผูกผันต่อกัน ( X ̄=2.47, S.D=0.64) รองลงมา คือ การได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว เมื่อท่านป่วยหนัก ( 
X ̄=2.42, S.D=0.64) และรู้สึกมั่งคง ปลอดภัย เมื่ออยู่ในครอบครัว ( X ̄=2.40, S.D=0.62) และข้อที่บุคลากรมี
คะแนนเฉลี่ยความสุขในชีวิต น้อยที่สุด คือ ความสามารถท าใจยอมรับได้ส าหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข(เมื่อมีปัญหา)    
( X ̄=1.83, S.D=0.69) รองลงมา คือ ความมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ นในชีวิต( X ̄=1.93, 
S.D=0.63) และรู้สึกสบายใจ      ( X ̄=1.95, S.D=0.60)  

ผลการส ารวจความคิดของบุคลากรที่มีต่อการลาออก โอน ย้าย จากงาน พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ มีความคิดอยู่บ้างที่จะย้ายจากงานปัจจุบันที่ปฏิบัติอยู่ คิดเป็นร้อยละ  57 (ลดลงจาก
รอบท่ีผ่านมา 2/2562 อยู่ 2.0%) และมีความคิดอยู่บ้างที่จะลาออกจากงานปัจจุบันที่ปฏิบัติงานอยู่ คิดเป็นร้อยละ
55 (ลดลงจากรอบที่ผ่านมา 2/2562 อยู่ 3.0%) 

ที่ประชุม รับทราบ 
5.4 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

5.4.1 งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
          1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แจ้งเลื่อนการประเมินมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย 

และเวชกรรมสังคม จากวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ไปเป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเนื่องจาก
โรงพยาบาลปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป(M1) ท าให้เกณฑ์การประเมินเพ่ิมขึ น ซึ่งในปี 2563 เป้าหมายการ
ประเมิน คือ ระดับดี 

ที่ประชุม รับทราบ 
      2) แจ้งวันเปิดคลินิกบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (คลินิกโรคจากการท างาน) 

เปิดท าการในวันที่ 19 ส.ค. 2563  จะเปิดท าการทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.สถานที่        
ตึกหลวงตามหาบัวชั น 1 ฝั่งซ้ายมือ (จะมีแพทย์ออกให้บริการเวลา13.30 น – 15.3. น.) 

ที่ประชุม รับทราบ 
      3) แผนการเดินส ารวจ/ประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานเป็นการออกติดตามประเมินมาตรฐาน 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลของแต่ละหน่วยงาน(เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม รับทราบ 

        4) เสนอในที่ประชุมบริหารเรื่อง ให้รถที่เข้ามารับศพ ย้อนกลับมาออกทางบริเวณทางออกของ 
โรงพยาบาล เนื่องจากปัจจุบันออกออกทางบริเวณทางออกบ้านพัก ท าให้บุคลกรกรรู้สึกกลัว และเสียขวัญก าลังใจ 

ที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มบริหารงานทั่วไปประสาน รปภ.คอยอ านวยความสะดวก 
      5) เรื่อง น  าดื่มในตึกผู้ป่วย บางตึกไม่มีเครื่องกรองน  า เช่น ตึก 6 มีเครื่องกรองน  าที่ชั น 2 แต่ 

ใช้ทั งตึก และน  าดื่มมีตะกอน มีสี และมีกลิ่น ทางทีมจึงน าเสนอให้ปรับปรุง ดังนี  
          5.1) ด าเนินการเปลี่ยนไส้กรองตู้กดน  าดื่ม ที่มีทั งหมด เนื่องจากทาง รพ.เปลี่ยนไส้กรองน  า 

รอบล่าสุดเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ซึ่งตามรอบระยะเวลา 6 เดือนเปลี่ยน 1 ครั ง 
          5.2) ติดตั งตู้กดน  าดื่มใหม่ เนื่องจากตู้เดิมหาไส้กรองเปลี่ยนยากและบางรุ่นไม่มีไส้กรอง 

เปลี่ยน ดังนั นทางทีม ENV จึงเสนอโดยจัดให้เป็นหน่วยงานภายนอกดูแลตู้กดน  า เพ่ือความสะดวกในการเปลี่ยนไส้
กรองและประหยัดเวลาในการจัดหาอุปกรณ์  หรือ ท าเป็นจุดรวมรับน  าดื่มจุดเดียว 

   ที่ประชุม ให้ใช้ระบบเดิมไปก่อน มอบ ENV รวบรวมข้อมูลแล้วสรุปเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารครั ง
ต่อไป(กันยายน 2563) 

          6) บริเวณทางออกโรงพยาบาลให้ท าป้ายติดแนวกันที่ห้ามจอดรถ และปรับแนวกันจากแนว 
ขวางใหเ้ป็นแนวยาวตามก าแพง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 

ที่ประชุม อนุมัติ ให้เพิ่มน  าหนักยึดฐานเพื่อไม่ให้เลื่อนออกโดยง่าย และก าชับ รปภ. ให้ออกตรวจตราอย่าง
สม่ าเสมอ 
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      5.4.4 งานระบาดวิทยา 
               1) งานระบาดเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานจาก นางสาวภุมรี บุบผาชาติ เป็น         

นางสาวกาญจนารักษ์ ทองแท้ 
               2) สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญของต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข: 12 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                3) สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญของ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข: 13 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม รับทราบ 
5.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

                 5.5.1 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข: 14 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                          1) การจัดสรรงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก  สปสช. ปี 2563 
       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   
มิ.ย.-63 1.42 1.26 0.68 2 49,554,882.21 55,097,372.14 

               3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
ต้นทนุ OPD ต้นทนุ IPD 

หมายเหตุ ค่ากลาง 
(Mean+1sd) 

ค่าของ รพ. การแปลผล 
ค่ากลาง 

(Mean+1sd) 
ค่าของ รพ. การแปลผล 

มิ.ย.-63 853.39 687.17 ผ่าน 18,079.78 18,314.07 ไม่ผ่าน  

                         4) สถิติการการใช้น  าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า 
ประจ าเดอืน ค่ากระแสไฟฟ้า 

เพิ่ม/ลด 
ค่าน  าประปา เพิ่ม/ลด 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 
มกราคม     724,138.52     737,526.42     13,387.90      110,519.83     110,555.50            35.67  

กุมภาพนัธ ์     853,833.87     690,356.08  - 163,477.79      118,007.74     105,908.82  -    12,098.92  
มีนาคม   1,055,576.98     905,625.32  - 149,951.66      118,570.76     111,640.21  -      6,930.55  
เมษายน   1,116,922.45     831,033.96  - 285,888.49      118,082.74       86,204.05  -    31,878.69  

พฤษภาคม   1,130,424.69     984,133.20  - 146,291.49      107,688.55     117,023.25         9,334.70  
มิถุนายน   1,122,991.63     976,641.72  - 146,349.91      108,277.58     141,236.60       32,959.02  
กรกฎาคม   1,109,952.86  1,073,352.85  -  36,600.01      128,202.54     144,350.44       16,147.90  
สิงหาคม   1,067,226.22          147,306.10      
กันยายน   1,036,927.98          156,630.61      
ตุลาคม   1,054,705.54          147,429.89      

พฤศจิกายน     712,629.11          105,432.83      
ธันวาคม     547,502.36            99,694.05      

 11,532,832.21  6,198,669.55  -915,171.45  1,465,843.22  816,918.87  7,569.13  

        5) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
        6) รายงานรับ-จ่ายเงินบ ารุง กรกฎาคม 2563 (เณฑ์เงินสด) 
ที่ประชุม รับทราบ 
5.6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      ขอแจ้งแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจ าเดือนกันยายน 2563 
  วันที่   8 กันยายน 2563 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  
         วันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 
ที่ประชุม รับทราบ 



๑๑ 
 

      ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน กันยายน 2563 ในวันที่ 9 เดือน 

กันรยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.2 ก าหนดการมุฑิตาจิต ก าหนดคร่าวๆให้จัดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 
ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.40น. 
 
 

 
(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 

นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 


