วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา ................น.
ก่อนเข้าวาระการประชุม
1. เชิญชวนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมร้องเพลง “เทิดพระบิดา”
2. ขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลทุกท่าน ที่เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ในวันที่ 13 ตุลาคม
2563 และพิธีกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วันที่ 23
ตุลาคม 2563
3. ขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลทุกท่าน ที่เข้า ร่ว มทาบุญกฐิ นสามัคคีและงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ
สายทอง เตชะธัมโม ณ วัดป่าห้วยกุม ในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563
4. ขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงอาเภอภูเขียว
ณ หนองผักปัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กาหนดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับสมัคร
ในวันที่ 2-6พฤศจิกายน 2563 และจัดการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง
1.2 ในช่วงวันหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายน 2563 ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ในการดูแล
ประชาชน
1.3 ช่วงนี้อาจมีพายุเข้า ให้ติดตามรายงานสภาวะอากาศและเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชน
1.4 การบรรจุเป็นข้าราชการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 105 ตาแหน่ง โดยอาเภอภูเขียวได้รับจัดสรร 8 ตาแหน่ง
1.5 เงิน UC ส่วน OPD pp ยังไม่ได้โอนในเดือน ตุลาคม 2563 เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมายบางอย่าง
1.6 นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ให้ทาให้เห็นผล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับ ประชาชน (ไฟล์นาเสนอ 1)
1.7 การป้องกัน/ควบคุมไข้เลือดออก ให้ใช้มาตรการ 3-1-2 ร่วมกับ 7-14-21-28 (ไฟล์นาเสนอ 2)
1.8 การตรวจคัดกรอง Down syndrome (ไฟล์นาเสนอ 3)
อายุ <35 ปี ตรวจเลือด และอายุ >35ปี ตรวจน้าคร่า (ร้อยละ 55 ของ Down Syndrome พบในแม่
อายุ <35 ปี และ ร้อยละ 85 คนตั้งครรภ์อายุ <35 ปี)
1.9 การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ ขอให้แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย พยาบาล เข้ารับการอบรม
ตามแนวทางของจังหวัด (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.10 การระบาดของ RSV ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง สื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน และให้การดูแลอย่าง
เหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย ซึง่ อาเภอภูเขียวนั้นในขณะนี้ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อายุ 10 เดือน โดยมีโรคร่วม คือ VSD
1.11 สรุปรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
(เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ

รายการ

รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

12,630,288.96

68

รายการ
59

ร้อยละ
86.76

รายการที่ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
งบที่ใช้ไป
เบิกจ่ายตามแผน
7,520,348.11
33.58

งบเหลือร้อยละ
6.75

๒
1.12 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

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

เมษายน 2563

รายละเอียดการส่งงบทดลอง
งบดุล

งบสัมพันธ์

ส่งงบแล้ว
ส่งงบแล้ว

งบดุล
งบดุล

งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์

1.13 สถานการณ์โรคไข้เลือด ข้อมูล ณ.วันที่ 24 ตุลาคม 2563 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
พบผู้ป่วย จานวน 2,534 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 222.63 ต่อแสนประชากร พบในอาเภอภูเขียว จานวน 250 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 200.69 ต่อแสนประชากร จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต (ไฟล์นาเสนอ 4)
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
(เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม......................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขอติดตามการนาเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRMS ของหัวหน้า
กลุ่มงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ทเี่ ว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................
3.2 ขอติดตามเรื่องการบริหารจัดการผ้าสาหรับบริการผู้ป่วย และการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ศูนย์คุณภาพและพัฒนาระบบบริการ
แจ้งความก้าวหน้าในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล สืบเนื่องจาก โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งแผนพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล หลังได้รับการรับรองจาก สรพ. เมื่อเดือนกันยายน 2563
ไปแล้วนั้น ทาง สรพ. ได้แจ้งกลับผลการวิเคราะห์แผนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพดังนี้ “สรุปผลการวิเคราะห์ แผนครบถ้ว น ชัดเจน ตรง
ประเด็น ตามข้อกาหนด/เกณฑ์การวิเคราะห์เป็นส่วนมาก เห็นควรส่งผลกลับให้โรงพยาบาลดาเนินการต่อเนื่อง ”
(เอกสารหมายเลข 6: เอกสารแจก)
ทั้งนี้ศูนย์คุณภาพฯ ได้จัดทาแผนการดาเนินงานการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อเตรียมเขียนรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพให้กับ สรพ. (เอกสารหมายเลข 7: เอกสารแจก)
(ไฟล์นาเสนอ)
ที่ประชุม.........................................................................................................................................................
4.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
4.2.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ
1) รายงานค่า CMI วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิทั้งหมด
จานวน 17,029, sumRW=17,971.7780, RW=1.0554, sumADJRW=17,933.7166, CMI=1.0531
(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม........................................................................................................................................

๓
2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.2.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การใช้โปรแกรม Back Office

ที่ประชุม........................................................................................................................................
2) การจัดทาแผนปฏิบัติการ เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอภูเขียว
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.2.3 งานประกันสุขภาพ
1) นาเสนอรายงานการประชุมการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2563 (ไฟล์นาเสนอ5)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
2) แนวทางการดาเนินงาน นโยบาย 30 บาทไปได้ทุกที่ปีงบประมาณ 2564 (ไฟล์นาเสนอ6)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.3 คณะกรรมการบริหารกาลังคน (HRD-HRM)
4.3.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ
1) รายงานบุคลากร ประจาเดือน ตุลาคม 2563

๔

ประเภทบุคลากร

ทั้งหมด
ณ กพ.63

1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานราชการ
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
6. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รวม

306
11
6
144
14
92
573

บุคลากร (คน) สิงหาคม 2563
รับเข้า ย้ายออก/ ลาออก
เสียชีวิต/
เกษียณ
2
4
1
1
4
6

6

คงเหลือ

1
1
1
3

304
10
6
142
13
95
570

บุคลากร(คน)ต.ค.62—ส.ค. 63
รับเข้า ย้ายออก/ ลาออก
เสียชีวิต/
เกษียณ
2
4
1
1
4
6

6

1
1
1
3

อัตรา
ลาออก
เฉลี่ย/เดือน

อัตรา
คงอยู่เฉลี่ย/
เดือน

0.53

100

2) สรุปสถิติสาเหตุการลาออก(1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน)
ที่
1
2

สาเหตุ

จานวน
2
1
3

ได้งานที่อื่น
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวม

ร้อยละ
67
33
100

3) สถิติการไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุของบุคลากร (ขาดงาน 1 วัน) สะสมตั้งแต่
(ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน) ยังไม่พบ ( 0 ครั้ง)
4) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการทางาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการทางานสะสม
( ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน) ยังไม่พบข้อมูลการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
4.3.2 ผลงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน)
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์

1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด (ตามแผน)
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด (นอกแผน)
2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข
3 ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร
ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการทางาน
5
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการทางาน
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23

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

(ประจาปี63(10-24 มิ.ย.63)

≤ร้อยละ 5
≤ร้อยละ 50

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
อยู่ระหว่างรอทาแผน
อยู่ระหว่างรอทาแผน
474
474
474
1
1
1
570
570
570
อยู่ระหว่างดาเนินการ
570

570
570
อยู่ระหว่างดาเนินการ

4.3.3 คาขอเข้าบ้านพัก
ประจาเดือน ตุลาคม 2563 –ไม่มี4.3.4 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าทางานประจาเดือน ตุลาคม 2563
มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น ……….....6...………. ราย
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

มาปฏิบัติงาน

ผลการตรวจสุขภาพ

1
2
3

นายตันติกร ชนะภู
น.ส.มัญชุพัฒน์ บุตรประพันธ์
น.ส.อารียา ภิรมไกรภักดิ์

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์

1 ต.ค. 2563
1 ต.ค. 2563
1 ต.ค. 2563

รอผล
รอผล
รอผล

4
5
6

นางสาวหงษ์ฟา้ จันทรคุณ
นางสาวสุวนันท์ สุภาวรรณ์
นางสาวเจษฎาภร อู่เหล็ก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สูตินรีเวช
ห้องคลอด
ผู้ป่วยหนัก

5 ต.ค. 2563
5 ต.ค. 2563
5 ต.ค. 2563

รอผล
รอผล
รอผล

๕
4.4 กลุม่ งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
4.4.1 งานระบาดวิทยา
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญของตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประจาเดือน ตุลาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.5 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
4.5.1 กาหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนภูเขียว
4.5.2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบการเก็บสิ่งส่งตรวจและการ
ควบคุมคุณภาพ 4 รายการตรวจสาหรับพยาบาล จานวน 3 รุ่น วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.0016.30 น. ขอความร่วมมือส่งกลับรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(เอกสารหมายเลข 10: เอกสารแจก)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.6 กลุม่ งานการพยาบาล
รายงานการประชุมผลการดาเนินงานระบบ Fas Track จังหวัดชัยภูมิ(เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.7.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ อาเภอภูเขียว (2 พฤศจิกายน 2563)
1) โครงการศูนย์ดารงธรรม อาเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการปิ่นโตเข้าวัดทาบุญ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2563 วัด ปัจฉิมานุการาม บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2) แผนการออกปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา
08.00 น. ณ ห้องประชุมอาเภอภูเขียว กิจกรรมประกอบด้วย รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ บรรเทาทุกข์ผู้
ประสบสาธารณภัย สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อน พิการ/บาดเจ็บ ผู้ด้อยโอกาส
3) การกาหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563
- กาหนดวันที่ 19 และ 21 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
- เลื่อนวันหยุดชดเชยจากเดิม วันที่ 7 เป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2563
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.7.2 เรื่องขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี หรือชุดเครื่องแบบตามสังกัด
ทุกวันจันทร์ (เอกสารหมายเลข: 12 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.7.3 ทบทวนแนวทางการขอดูกล้องวงจรปิดหรือขอไฟล์วีดีโอ
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.7.4 การเตรียมโครงการ/แผนงานรองรับการพัฒนาเขตพิเศษด้านสุขภาพ
ด้วยเขตสุขภาพที่ 9 ได้จัดทาข้อเสนอการพัฒนาเขตพิเศษด้านสุขภาพ ของเขตสุขภาพ
ที่ 9 ของระบบบริการทุกระดับ จึงขอให้ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงาน เตรียมโครงการและแผนดาเนินการ
เร่งด่วน ดังนี้
1) ระดับปฐมภูมิ ให้เลือกเป้าหมาย Super รพ.สต. 1 แห่ง/1 อาเภอ ซึ่งเป็น รพ.สต.
ขนาดใหญ่ ที่มีจานวนประชากร พื้นที่ก่อสร้างในการต่อเติมอาคาร (ประมาณ 2 ล้าน) ที่เหมาะสม อาจจะไม่ครบ
ทุกอาเภอกรณี รพ.สต.ที่มีจานวนประชากรในความรับผิดชอบน้อยกว่า 5,000 คน ก็จะใช้งบประมาณที่ได้ประมาณ
การไว้ไปเติมครุภัณฑ์/เครื่องมือที่จาเป็นให้กับ รพ.สต. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น super รพ.สต.

๖
***แบบกลาง 1 ชั้น ของ โรงพยาบาลปากช่อง (มีแบบ +BOQ แล้ว)
2) ระดับทุติยภูมิ ปรับปรุง รพช. ตามเป้าหมาย แห่งละประมาณ 500,000 บาท
ขอให้โรงพยาบาลจัด เตรียมแบบ และ BOQ (ภายใน 13 พ.ย.นี้ สามารถใช้โยธา สสจ. หรือท้องถิ่นได้)
3) ระดับตติยภูมิ รพม.เขียนโครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ราคาแพง 2 รายการ
+spec. ส่งภายใน 13 พ.ย.นี้
ขอหารือแนวทางดาเนินการในข้อ ระดับทุติยภูมิ
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.7.5 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข: 13 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1) การจัดสรรงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2563
2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
เดือน
เกณฑ์

ต.ค.-63

แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย์
Current Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
1.5
1
0.8

0.94

0.75

แสดงความมั่นคงทางการเงิน
NWC<0
(เงินทุนหมุนเวียน)

Risk Scoring
(ยิ่งต่ายิ่งดี)
0

0.66

4

-6,575,607.73

NI<0
(กาไรสุทธิ)

26,683,017.75

3) สถิติการการใช้น้าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า
ประจาเดือน

ค่ากระแสไฟฟ้า
ปี 2562
ปี 2563

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

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
963,235.29
1,054,705.54
812,318.85
712,629.11
547,502.36
11,532,832.21 8,968,465.38

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
- 73,692.69
- 242,386.69

-1,304,235.36

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
135,333.93
141,347.77

1,243,404.87

-

-

35.67
12,098.92
6,930.55
31,878.69
9,334.70
32,959.02
16,147.90
2,498.20
21,296.68
6,082.12

-17,311.47

4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจาเดือน ตุลาคม 2563
5) รายงานรับ-จ่ายเงินบารุง สิงหาคม 2563 (เกณฑ์เงินสด)
ที่ประชุม........................................................................................................................................
4.7.6 งานพัสดุ
แจ้งเพื่อทราบ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ทางโรงพยาบาลได้จัดหาเครื่องตรวจวัดสมรรถนะ
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย มาให้บริการ ผู้ป่วยหรือผู้สนใจ ซึ่งสิทธิข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ /ท้องถิ่น สามารถเบิกไ ด้
เคสละ 500 บาท(เอกสารหมายเลข: 14 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม........................................................................................................................................

๗
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง ประจาเดือน พฤศจิกายน 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

จานวนที่
ขอจ้าง

กรอบ
ควรมี

ปฏิบัติงา
นจริง

ขาด/
เกิน

หมายเหตุ

1

ขั้นสูง 6

5

ขาด 1

เพื่อสนับสนุนการจัดบริการคลินิกอายุรกรรม และ
เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ปว่ ยและตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

1

192

184

ขาด 8

ทดแทนบุคลากร ที่มีการโยกย้ายภายในหน่วยงาน

1

115

122

เกิน 7

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก เมื่อวันที่ 3 ก.ย 63
(นายสุชาติ ยอดบุดดี)

การแพทย์

นายแพทย์(เฉพาะ
ทางอายุรศาสตร์)

กลุ่มการ
พยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
(งานจักษุวิทยา)
พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ (งานจักษุ
วิทยา)

บริหารทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

1

41

32

ขาด9

พนักงานบริการ

1

7

3

ขาด 4

บริการปฐมภูมิฯ

มติที่
ประชุม

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก เมื่อ 9 ต.ค 63
(นายวิทยา ขึ้นนกขุ้ม)
ขอจ้างบุคลากรที่เกษียณอายุราชการต่อ เนื่องจาก
ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความชานาญ
(นางนันทพัฒน์ ศรีพรหม)

ที่ประชุม.........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 ในวันที่ 9 เดือน
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
เลิกประชุม
เวลา ................น.

