รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา ................น.
ผู้มาประชุม
1. นพ.สุภาพ
สาราญวงษ์
2. นพ.นันทกร
ดารงรุ่งเรือง
3. พญ.นฤมล
บาเพ็ญเกียรติกุล
4. นายสถาพร
ป้อมสุวรรณ
5. นายสุกิจ
ศรีวงษ์ชัย
6. นางเพ็ญณัฏฐา
ตาปราบ
7. นางสาวกชกร
ทองสุขแก้ง
8. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์
9. นายชูเกียรติ
เซี่ยงฉิน
10. นางสาวสุดารัตน์
บัวมั่น
11. นายเอกดนัย
ทองมูล
12. นางจรรยวัจน์
ศรีวงษ์ชัย
13. นางนิตยา
ทองประเสริฐ
14. นางสัญญา
กุลแก้ว
15. นางพัทธมน
ทิพย์รักษ์
16. นางศิริภร
แก้วมณี
17. นางปรารถนา
ทองใบใหญ่
18. นางกมลรัตน์
ศิริมั่งมูล
19. นางเกรัตน์
นรเศรษฐฉัตร
20. นายอะที
อองจาปา
21. นางวรรณี
ทิพย์มณี
22. นางบุณิกา
เร่งมานะวงษ์
23. นางสิริพร
ศัลย์วิเศษ
24. นางรวงทอง
ชาติศรี
25. นางยุพิน
เพชรน้อย
26. นางอรุณี
จันทร์แสง
27. นางวราภรณ์
สระประทุม
28. นางปิยะฉัตร
ปัตตานัง
29. นางสุวิตรี
กาลังเหลือ
30. นางเยี่ยมรัตน์
จักรโนวรรณ
31. นางพุธวรรณ
ยมศิริ
32. นางสาวอาภา
แสงสิงห์
33. นางสาววิราวรรณ
วรรณมาตย์
34. นางปิยนุช
จินดามาตย์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษทั่วไป
หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หัวหน้างานยาเสพติด
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
เภสัชกรปฎิบัติการ

๒
35. นางสาววรวรรณ
36. นางรชฎาพร
37. นางทิพจุฑา
38. นายพงศ์วิจักษณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นพ.ชาญชัย
2. ทพ.อตินาต
3. นพ.ธานินทร์
4. นพ.อเนก
5. พญ.นฤมล
6. พญ.โอทนี
7. นพ.นิวัฒน์
8. นพ.เดชวิทย์
9. นพ.ฉัตรชัย
10. นพ.เปรมชัย
11. พญ.เต็มดวง
12. นางพรหมพร
13. นายปรเมษฐ
14. นางอภิษชฎา
15. นางณฐพร
16. นายสันติ
17. นายฉลอง
18. นางเจนสุดา
19. นางจันทิมา
20. นางมลนิภา

สืบนุการวัฒนา
สุวรรณโรจน์
ชนะวงศ์
พรมทอง

นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป

ติดชม
ธรรมรัชสุนทร
จินดามาตย์
หล้าเพชร
ติดชม
สุวรรณมาลี
ขจัดพาล
ใจประเสริฐ
งานไว
ธัญญะผลิน
ปัตเตย์
สมจันทร์
แควภูเขียว
อัครกิตติศักดิ์
ชัยพรมขียว
รัญชัย
ขาวเขียว
พรมมาบุญ
แก้งคา
บุญกรกุล

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
หัวหน้างานสุขภาพจิต
นายช่างเทคนิคชานาญการ
หัวหน้างานยานพาหนะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป

ก่อนเข้าวาระการประชุม
1. เชิญชวนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมร้องเพลง “เทิดพระบิดา”
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คลินิกทุกคลินิก ให้ทาการยื่นขออนุญาตเปิดทาการให้ถูกต้อง
1.2 การเสียชีวิตในที่อับอากาศ การไม่ตระหนัก ไม่เข้าใจ เท่ากับตายคาที่
1.3 โครงการตรวจสุขภาพ/ดูแลพระสงฆ์ ให้สามารถรักษาได้ทุกที่ มีที่นั่งที่เหมาะสม มีถวายอาหารเมื่อถึง
เวลา IPD มีมุมสาหรับพระสงฆ์ มีการจัดใส่บาตร
1.4 ทันตกรรม hipower suction เครื่องฟอกอากาศ ฝากปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
1.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน IT HAIT back up
1.6 การจัดงบแพทย์แผนไทย มีงบเพิ่มขึ้นในภาพรวม รวมถึงแพทย์แผนจีนซึ่งได้เป็น9%ของงบทั้งหมด
1.7 ปีงบประมาณ 2564 ต้อง re-accredit Green and Clean Hospital
1.8 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ใน
วันที่ 13 ตุลาคม 2563(รายละเอียดกิจกรรมสานักงานจังหวัด จะทาหนังสือแจ้งให้ทราบ)

๓
1.9 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วันที่ 23
ตุลาคม 2563(รายละเอียดกิจกรรมสานักงานจังหวัด จะทาหนังสือแจ้งให้ทราบ)
1.10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินมาทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
1.11 สถานการณ์ Covid–19 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กาชับให้ทุกส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์มาตรการ
5+1 ผ่านทุกช่องทาง และขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด, มีการเฝ้าระวังการย้ายถิ่นของคนจาก
ต่างจังหวัด
1.12 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเน้นย้าการควบคุม ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564 ไม่ให้ติดอันดับประเทศเหมือนปีที่ผ่านมาและขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดมาตรการควบคุมโรค
1.13 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดชัยภูมิ โดยจังหวัดชัยภูมิทาผลงานการดาเนินการได้ เป็น
อันดับ 2 ของประเทศ
1.14 จังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัล จังหวัดสะอาด ลาดับที่ 3 ของประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เน้น
“ความสะอาด มาพร้อมกับโอโซน” จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งสามารถขายโอโซน
เพื่อการท่องเที่ยวได้ ขอให้ช่วยกันคิดเป็นโปรเจ็คแบบบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิให้ดีขึ้น
1.15 สรุปรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
(เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ

รายการ

รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

12,630,288.96

68

รายการ
53

ร้อยละ
77.4

รายการที่ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
งบที่ใช้ไป
เบิกจ่ายตามแผน
7,795,000.00
543,100.00

งบเหลือร้อยละ
6.51

1.16 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

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

เมษายน 2563

รายละเอียดการส่งงบทดลอง
งบดุล

งบสัมพันธ์

ส่งงบแล้ว
ส่งงบแล้ว

งบดุล
งบดุล

งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์

1.17 สถานการณ์ทางการเงิน (Risk Score Score) (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยบริการ
รพ.ภูเขียวฯ

Risk Score
ทุนสารองสุทธิ
2
48,501,420.48

เงินบารุง (ก่อนหักหนี้)
65,222,118.54

1.18 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนี้สิน
103,072,045.70

เงินบารุง (หลังหักหนี้สิน)
-37,849,927.16

๔
1.19 นโยบาย 30บาทรักษาทุกโรคทุกโรงพยาบาล ให้เริ่มปฏิบัติได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563
(เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม ที่ประชุมได้ทาการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขอติดตามการนาเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRMS ของ
หัวหน้ากลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
4.2.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ
รายงานค่า CMI วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิทั้งหมด
จานวน 15,662, sumRW=16,379.8168, RW=1.0458, sumADJRW=16,336.8807, CMI=1.0431
(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 งานประกันสุขภาพ รายงานการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ (ไฟล์นาเสนอ1)
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
4.2.1 งานระบาดวิทยา
1) สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญของตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประจาเดือน กันยายน 2563 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
4.3.1 แจ้งแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
4.3.2 แจ้งความคืบหน้าการดาเนินการห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล Biomolecular Laboratory
กาหนดส่งมอบงานวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พิธีเปิด วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เริ่มตรวจเดือน พฤศจิกายน 2563
4.3.3 รายงานค่าใช้จ่ายคลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
1) การดาเนินงานตามแผนปีงบ2563
แผนจัดซื้อปีงบ2563
15,838,379.80
แผนจ้างตรวจปีงบ2563
4,260,050.00
รวม 20,098,429.80

ซื้อจริง ปีงบ 2563
15,277,588.80
จ้างตรวจจริงปีงบ 2563
4,027,961.80
รวม 19,305,550.60

เบิกจ่ายปีงบ 2563
17,587,894.48

รับบริจาคปีงบ 2563
2,032,660.20

๕
2) ยอดเบิกจ่าย 15 อันดับแรก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
Electrolyte
CBC
HbA1C
ขวด Hemoculture
Glucose strip
Blood gas
LDL-C
Creatinine enzyme

ยอดใช้จ่าย
1,566,500.00
1,152,000.00
1,138,368.00
817,000.00
552,825.00
472,500.00
447,512.50
442,000.00

ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
TSH
FT3
HIV Ag/Ab
FT4
BUN
Troponin I
PT/INR

ยอดใช้จ่าย
437,000.00
373,500.00
360,800.00
333,000.00
277,392.00
266,400.00
243,960.00

3) ยอดเบิกจากหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล
1,674,926.64 บาท
ยอดเบิกจาก รพ.สต.
186,811.00 บาท
ยอดเบิกจ่ายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
15,726,156.84 บาท
(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
4.3.4 แผนจัดซื้อจัดหาประจาปี งบประมาณ 2564
1.แผนจัดซื้อ
2.แผนจ้างตรวจ
3.แผนเช่าเครือ่ ง
3.1 Chemistry
3.2 Immunology
3.3 CBC
3.4. Hemoculture
3.5 Coagulogram
3.6 Identify Bac.t.
3.7 Sensitivity (MIC)
รวม

ปีงบ 2564
6,894,986.70
3,727,390.00
5,545,717.00
1,432,400.00
1,097,400.00
902,500.00
575,400.00
437,000.00
760,000.00
21,372,793.70

ปีงบ 2565

ปีงบ 2566

5,806,208.00
1,504,200.00
1,132,800.00
950,000.00
603,000.00
460,000.00
800,000.00

6,083,305.00
1,554,200.00
1,168,200.00
997,500.00
630,600.00
483,000.00
840,000.00

ปีงบ 2567

ปีงบ 2568

1,203,600.00

1,239,000.00

880,000.00

920,000.00

ที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.4.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ อาเภอภูเขียว (6 ตุลาคม 2563)
1) การจัดงานกฐินสามัคคีอาเภอภูเขียว วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ทอดถวาย ณ วัดสลวยทรง
ธรรม บ้านโนนสลวย ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
2) การจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ของอาเภอภูเขียว ณ
โดมลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตาบลภูเขียว มีรายละเอียด ดังนี้ (จะมีหนังสือแจ้งส่วนราชการภายหลัง)
เช้า 06.30 น. - ทาบุญใส่บาตรถวายพระราชกุศล
08.30 น. - พิธีวางพวงมาลา/ถวายบังคม (รอรายละเอียดจากจังหวัด)
เย็น 19.00 น.- พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ให้จัดหาเทียนมาเอง
เทียนสีเหลือง ไส้เทียนสีขาว)
การแต่งกาย
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก /(หน้ากากอนามัยสีขาว)
นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน : เครื่องแบบตามสังกัด หรือชุดสุภาพ
3) การจัดพิธีกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิย
มหาราช) วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ของอาเภอภูเขียว ณ บริเวณหน้าทีว่าการอาเภอภูเขียว มีรายละเอียด ดังนี้ (จะมี
หนังสือแจ้งส่วนราชการภายหลัง)

๖
07.00 น. - พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
08.30 น. - พิธีวางพวงมาลา/ถวายบังคม (รอรายละเอียดจากจังหวัด)
(พวงมาลาจะประดับด้วยดอกไม้สด หรือธนบัตรก็ได้ (ประดับด้วยธนบัตรจะรวบรวมใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของ
กิ่งกาชาดอาเภอภูเขียวต่อไป)
การแต่งกาย
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก /(หน้ากากอนามัยสีขาว)
นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน : เครื่องแบบตามสังกัด หรือชุดสุภาพ
ที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 การร่วมทาบุญกฐินสามัคคีและงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ วัดป่าห้วยกุม
ในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 (16 ตุลาคม พิธีรดน้าขอพร/17 ตุลาคม ทอดกฐิน) กิจกรรมการร่วมงาน
ของโรงพยาบาล
สถานที่ (เต้นท์)/ไฟฟ้า เริ่มเตรียมสถานที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้รับผิดชอบ งานซ่อมบารุง/พัสดุ
โรงทาน เริ่ม 15-17 ตุลาคม 2563 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานโภชนศาสตร์/เชิญชวนจิตอาสา
หน่วยปฐมพยาบาล เริ่ม 15-17 ตุลาคม 2563 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการพยาบาล/ประสานทีม รพ.อืน่
ที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข: 9 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1) การจัดสรรงบค่าเสื่อมที่ได้รับงบจัดสรรจาก สปสช. ปี 2563
2) สถิติการการใช้น้าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า
ประจาเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ค่ากระแสไฟฟ้า
เพิ่ม/ลด
ปี 2562
ปี 2563
724,138.52
737,526.42
13,387.90
853,833.87
690,356.08
- 163,477.79
1,055,576.98
905,625.32
- 149,951.66
1,116,922.45
831,033.96
- 285,888.49
1,130,424.69
984,133.20
- 146,291.49
1,122,991.63
976,641.72
- 146,349.91
1,109,952.86
1,073,352.85
- 36,600.01
1,067,226.22
994,241.69
- 72,984.53
1,036,927.98
963,235.29
- 73,692.69
1,054,705.54
712,629.11
547,502.36
11,532,832.21 8,156,146.53 - 1,061,848.67

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

1,102,057.10

35.67
- 12,098.92
- 6,930.55
- 31,878.69
9,334.70
32,959.02
16,147.90
2,498.20
-21296.68

-

3) รายงานรับ-จ่ายเงินบารุง สิงหาคม 2563 (เกณฑ์เงินสด)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง ประจาเดือน ตุลาคม 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คิดกรอบอัตรากาลัง ซึ่งกาหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ อ.ก.พ. สป.ครั้งที่
3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค. 60 /ขนาด M2:162 เตียง

11,229.35

๗
หน่วยงาน

ตาแหน่ง

กลุ่มงานการ
พยาบาล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงาน
โภชนศาสตร์

พนักงานบริการ

จานวน
ที่ขอ
จ้าง

กรอบ
ควรมี

ปฏิบตั ิง
านจริง

ขาด/
เกิน

1

115

123

เกิน 8

1

19
(1:15)
(290เตียง)

10

ขาด9

หมายเหตุ
ปฏิบตั ิงานทีต่ กึ ผูป้ ่วยสูต-ิ นรีเวชกรรม
ทดแทนบุคลากรที่ลาออก (น.ส.ณัฐกมล ดาริวงศธร ลชค.
ลาออก 1 ต.ค 63)
ทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ (นางพวงแก้ว
ภูเซียงซา กษ.1 ต.ค 63) ***ตาแหน่งนี้ได้ขออนุมัติใช้
ตาแหน่งว่างไปที่ สสจ.เรียบร้อยแล้ว

มติที่
ประชุม
อนุมตั ิ

อนุมัติ

ที่ประชุม อนุมัติตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 ในวันที่ 11
เดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
6.2 หารือเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงปี 2563
ที่ประชุม ให้เข้าร่วม มอบกลุ่มงานบริหารเป็นผู้ดาเนินการ
เลิกประชุม
เวลา 16.40น.

(นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

