สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑7.30 น.
ครั้งที่ 8/๒๕๖1
ณ หองประชุม ๓ (หองประชุมโภชนาการ) โรงพยาบาลพะเยา
ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล

3. นายแพทยพรชัย

เตชะคุณากร

4. แพทยหญิงกนกรส

โควจิริยะพันธุ

5. นายแพทยจิตตพล
6. นายแพทยเฉลิมศักดิ์

เหมวุฒิพันธ
สุวิชัย

7. แพทยหญิงปยะดารา
8. แพทยหญิงวิราวรรณ
9. ทันตแพทยอนุชิต
10. เภสัชกรสิริมา
11. นางสาวคนึงนิจ
12. จาสิบเอกวิริยะภูมิ
13. นายพงศพันธุ
14. นางกัลยกร
15. นางกรรณิการ
16. นางอรุณี
17. นางประกาย
18. นางสาวปนัดดา

คงพิบูลยกิจ
ราศรี
จันทรากุล
วิไลลักษณ
ถุงคํา
จันทรสุภาเสน
เหมาะผดุงกุล
สารทอง
คําศรีพล
กุลกุศล
สุทธธง
ตรีสุวรรณ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการฝายการแพทย,
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
ประธานองคกรแพทย, หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม,
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานการเงิน
หัวหนากลุมงานพัสดุ
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ

ผูเขารวมประชุม
๑. แพทยหญิงศริญพันธ
2. นางภูวดล
3. นายอนุเทพ
4. นางรัตติกาล
5. นายสุประวัติ
6. นางชาริณี
7. นายรณกฤต

ผองพันธ
ดอกหอม
วิไลลักษณ
สุขพรอมสรรพ
เผาอินทร
นันตาสุรินทร
ผลดี

นายแพทยชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. นางศิริพร
2. นายแพทยฑศฐภรณ
3. นายแพทยสงกรานต
4. แพทยหญิงสมนาม

เดชอุปการะกุล
ดิษฐพานิช
เตชะกุลวิโรจน
สุปนะ

รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานจักษุ
หัวหนากลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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5. แพทยหญิงออยทิพย
6. นายแพทยตะวัน
7. แพทยหญิงศิลดา

ฮั่นตระกูล
ถึงแกว
การะเกตุ

8. นายแพทยชวชัย
9. นางสุมน

พงศพนัส
วงศาโรจน

หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู,
หัวหนางานแพทยแผนไทย
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไปนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. กลาวขอบคุณ
ในเดือนที่ผานมา ไดมีกิจกรรมสําคัญที่ตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกคน คือ การประชุม
คณะรั ฐ มนตรี น อกสถานที่ อย างเป น ทางการ(ครม. สั ญ จร) และโครงการหมอชวนวิ่ง ซึ่ง ไดรั บ ความร วมมื อเป น อย างดี
จึงขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนที่ใหความรวมมือรวมใจทําใหสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือรวม
ใจตลอดไปในทุก ๆ กิจกรรม
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. เรื่องจากที่ประชุม
2.1 ระดับเขตสุขภาพ
1. Digital Transformation
จากที่ประชุม ไดมีนโยบายใหมีการพัฒนารูปแบบการบริหารงานและการบริการผูปวย
สูระบบดิจิตอล เพื่อกาวเขาสูแผนยุทธศาสตรชาติ Thailand 4.0 จึงมีการสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการพัฒนา ณ จุดนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. ระบบการ Refer
ไดมีการขอความรวมมือโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป หากโรงพยาบาลชุมชน
หรือโรงพยาบาลใกลเคียงมีความตองการสงตอผูปวยที่เกินศักยภาพในการรักษา ขอใหรับการตอสงทุกราย ไมมีกรณียกเวน
มติที่ประชุม : รับทราบ
2.2 ระดับจังหวัด
1. การขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหทุกโรงพยาบาล ตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม อยางนอย 1 ชมรม เพื่อขับเคลื่อน
องคกรนําไปสูองค กรตนแบบคุ ณธรรม โดยใหมีการวิเคราะหป ระเด็นปญ หา เพื่ อนํามาหาแนวทางแกไขและพัฒ นาอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
มติที่ประชุม : มอบ ชมรมคุณธรรมจริยธรรม หาแนวทางการขับเคลื่อนชมรมฯ
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2. CHRO
ในที่ ป ระชุ ม ได แ จงนโยบายการบริ ห ารจัด การด านทรั พ ยากรบุ ค คล ป ง บประมาณ
2562 ดังนี้
การปรับลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถทําไดแตตองไมเกิน
รอยละ 50 ของลู กจางชั่วคราวรายเดือนที่ มี อยู สํ าหรับ การปรั บลู กจางชั่ วคราวรายวันเป นรายเดื อน นั้น สามารถปรับ ได
100% แตกรอบอัตรากําลังของหนวยงานตองไมเกิน 80%
การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่มีสัญ ญาเดิมสามารถตอสัญญาไดทันที แตกรณี จาง
เพื่อทดแทนการลาออกจะไมสามารถทําได หนวยงานจะตองดําเนินการขออนุมัติผานคณะกรรมการ CHRO ของจังหวัด และ
เขตฯ เป นลํ าดับ ถาหากเกินกรอบอัตรากําลัง 80% อํานาจการพิ จารณาจะขึ้นกับผู ตรวจราชการฯ สําหรับการจางลูกจาง
ชั่วคราวรายวัน ตองไมสงผลกระทบตอหนวยงาน หรือ Plan fin ที่กําหนดไว และใหรายงานการจางทุกตําแหนง
ตําแหนงราชการเกษียณอายุ ปงบประมาณ 2561 และ 2562 มีแนวโนมยุบทั้งหมด
ยกเวน ตําแหนงชํานาญการพิเศษ หรือผูบริหารระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และอําเภอ
มติที่ประชุม : รับทราบ
3. มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล
สืบเนื่องจากประเด็นสําคัญการประชุมผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ที่ผานมา ไดเนนย้ําการดูแลระบบรถพยาบาลทั้งการลดอุบัติเหตุ ลดการตาย และการบาดเจ็บ โดยมีแนวทางมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล รายละเอียด ตามเอกสารแนบที่ 1 นี้
ขอสั่งการ
- ขอ 1.6 ใหร ถพยาบาลติ ดตั้ งกลอง CCTV หรือ DVR บั นทึกภาพ 2 จุด ได แก สําหรั บบั นทึ ก
พฤติกรรมของคนขับรถ และบันทึกเหตุการณของการขับรถ
มอบหมายให หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป ดําเนินการ
- ขอ 2.12 ควรมีการตรวจรางกายคนขับรถ กอนปฏิบัติหนาที่
มอบหมายให หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม ศึกษาขอบเขตการตรวจรางการคนขับรถ กอน – หลัง
ปฏิบัติภารกิจ
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และใหรายงานความคืบหนาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งตอไป
4. ประชาสัมพันธโครงการ “แพทยในดวงใจ 77 จังหวัด”
ตามที่แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดทําโครงการ “แพทยในดวงใจ 77
จังหวัด” เพื่ อเฟ นหาแพทยที่ มี จริย ธรรมเป นที่รั ก ไวใจ และเชื่อมั่นในสายตาของประชาชนจังหวัด นั้น โดยที่ ป ระชาชนทั่ ว
ประเทศจากทั้ง 77 จังหวัด ไดรวมเสนอชื่อแพทยในดวงใจของตนในจังหวัด ผานสื่อตาง ๆ ที่กําหนด และแพทยในดวงใจที่
ไดรับคัดเลือกจากแตละจังหวัดจะไดรับการเชิญชูเกียรติ เพื่อสรางความภาคภูมิใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไป
โดยสามารถเขียนสงทางไปรษณี ยบัตร หรือระบบ Scan QR Code และผานแอพพลิเคชั่น Doctor
in My Heart(DMH) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 นี้

มติที่ประชุม : มอบ องคกรแพทย และงานประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธโครงการฯ
/… ระเบียบวาระที่ 2
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๖1 วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕61 ทาง
E-mail, กลุม Line และ www.phayaohospital.go.th
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. สถานะการเงิน ณ เดือนตุลาคม 2561 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบั ญชี ขอรายงานสถานการณทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดื อนตุลาคม
2561 ซึ่งมียอดเงินบํ ารุงคงเหลือ 44,836,420.03 บาท การเฝาระวังภาวะวิกฤต ระดับ 3 รายละเอียด ตามเอกสารที่
แนบ 2 นี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ประจําเดือน ตุลาคม 2561 รายละเอียด ตาม
เอกสารที่แนบ 3 นี้
มติที่ป ระชุม: รับทราบ สํ าหรับงบค าเสื่อ ม ปงบประมาณ 2562 มอบใหรองผูอํ านวยการฝ าย
การแพทย ร วมกับ กลุ ม งานพั สดุ และกลุม งานยุท ธศาสตรแ ละแผนงานโครงการ ดํ าเนิ น การเร งรัด สเปก และรายชื่ อ
คณะกรรมการกํ าหนดเสปก, คณะกรรมการเปด ซอง และคณะกรรมการตรวจรับ สงให กลุ มงานพัสดุ ภายในวัน ที่ 16
พฤศจิกายน 2561 นี้
3. ขอมูล HDC โดย กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
จากการประชุมครั้งกอน ไดมีการมอบหมายใหกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ นําเสนอ
ขอมูล เพื่อกําหนด Project Manager เปนผูติดตามในแตละประเด็น จึงขอเสนอใหมีการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการติดตามควบคุมการรายงานขอมูล
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.1 รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4.1.1 งบฝกอบรม
ไดมีการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2562 โดยอางอิงจากขอมูล
การใชจริง ปงบประมาณ 2561 จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณางบประมาณ ดังกลาว ดังนี้
1. หมวด P20 งบอบรม ประชุม สัมมนา ไดรับการจัดสรร 3,500,000 บาท
2. หมวด P21 งบไปราชการ
ไดรับการจัดสรร
450,000 บาท
3. หมวด P25 งบโครงการ
ไดรับการจัดสรร 3,500,000 บาท
มติที่ประชุม : อนุมัติ
4.1.2 แบบสํารวจ Happinometer / KPI
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ
ประเมิ น ดั ช นีวัด ความสุ ข ด วยตนเองของคนทํ างาน(Happinometer) ทางระบบ Online ระยะเวลาประเมิ น ตั้ ง แต วัน ที่
1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 นั้น
/...จึงขอความรวมมือ
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จึงขอความรวมมือบุคลากรทุกคนในหนวยงาน ยกเวนลูกจางโครงการ พนักงานจางเหมา ใหทํา
แบบสํารวจ Happinometer ดวยตนเอง โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากคูมือตามหนังสือเวียนที่ไดแจงไปแลวนั้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.1.3 EMR
กลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ไดเริ่มดําเนินงานรวมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ในการสงขอมูลสารสนเทศสุขภาพดานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (EMR) ตามรูปภาพดานลางนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ
4.1.4 HA โดย หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
กลุ ม งานพั ฒ นาคุ ณภาพบริ การและมาตรฐาน ขอรายงานการเตรีย มความพร อมสํ าหรั บ การ
ประเมิ น Re-accreditation ครั้งที่ 4 ประมาณเดื อนเมษายน 2562 ที่ จะถึ งนี้ โดยได มี การแตง ตั้ งคณะกรรมการที ม นํา
คุณภาพโรงพยาบาลพะเยา (QST) และกําหนดแผนกิจกรรมการดําเนินงาน Morning Round & talk ของทุกวันศุกรในแตละ
เดือน เพื่อกํากับติดตาม พรอมใหคําปรึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานและระบบงานสําคัญ นอกจากนี้ยังสราง
ความตระหนัก ความตื่นตัวและการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในหนวยงานอีกดวย
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
4.2 รองผูอํานวยการฝายกลุมการพยาบาล
4.2.1 การปรับระบบพยาบาล Refer โดย ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร
จากการจัดกิจกรรม “ผูบริหารทางการพยาบาลพบผูปฏิบั ติ”ในวันพยาบาลแห งชาติ เมื่ อวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ที่ผานมา ไดมีเสียงสะทอนเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการพยาบาล Refer ในหลายประเด็น จึงไดมีการปรับการจัดเวร
พยาบาล Refer โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอหนวยงานและบุคลากรดังกลาว ไดขอเสนอ ตามเอกสารที่แนบ 4 นี้
มติที่ประชุม : - เห็นชอบในหลักการ
- มอบ กลุมการพยาบาล นําขอเสนอเขาที่ประชุมใหญของพยาบาล เพื่อรับฟง
เสียงของผูปฏิบัติงาน และนําขอสรุปเขาพิจารณาในประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งตอไป
/…-มอบ รองแพทยฯ
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- มอบ รองผูอํานวยการฝายการแพทย นําประเด็นการขอความรวมมือจาก
แพทยเขาที่ประชุม Refer เพื่อหาแนวทางและรางหลักเกณฑ เพื่อประกาศใชโดยทั่วกัน สําหรับประเด็น คาตอบแทนของ
แพทย ใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลพะเยา
4.3 รองผูอํานวยการฝายบริหาร
4.3.1 แจงยอดจากการทําบุญกฐิน โดย หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
ตามที่ โ รงพยาบาลพะเยาได ร วมกับ วัด บุ ญ เกิด จัด งานพิ ธีท อดกฐิ นสามั ค คี ประจําป 2561
ณ วัดบุญเกิด ตําบลบุ ญเกิด อํ าเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจัดหาทุนทรัพยมอบเป น
สาธารณกุศล นั้น กลุมงานบริหารทั่วไปขอแจงใหทราบวา ยอดการทําบุญกฐินทั้งหมด เปนจํานวน 339,026.25 บาทถวน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.2 การเบิกจายสวัสดิการ โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
ขอแจงการเบิกจายเงินกองทุนสวัสดิการ ดังนี้
การเบิกจายตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุข
- คาเยี่ยมไขเจาหนาที่เจ็บปวยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลพะเยา ครั้งละ ๕๐๐ บาท ไมเกิน ๒ ครั้ง
ตอปปฏิทิน เบิกภายใน ๓๐ วัน
- คาทําขวัญบุตรเจาหนาที่ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท เบิกภายใน ๙๐ วัน (หลักฐานสําเนาใบสูติบัตร)
- คามงคลสมรสเจาหนาที่ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท เบิกภายใน ๓๐ วัน (หลักฐานสําเนาใบจด
ทะเบียนมงคลสมรส)
- คารวมเปนเจาภาพงานศพเจาหนาที่ ๑๐,๐๐๐ บาท (หลักฐานสําเนาใบมรณะบัตร)
- คารวมเปนเจาภาพงานศพเจาหนาที่ ๑๐,๐๐๐ บาท (หลักฐานสําเนาใบมรณะบัตร)
- คารวมเปนเจาภาพงานศพบิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตร ๓,๐๐๐ บาท (หลักฐานสําเนาใบมรบัตร
และสําเนาบัตรประชาชน)
- คาพวงหรีดงานศพ ๕๐๐ บาท (ใบเสร็จรับเงิน)
การเบิกจายตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุข โดยผานการพิจารณาคณะอนุกรรมการ
กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลพะเยา
- โครงการตางๆ
หลักฐานเบิกจาย 1. โครงการที่ไดรับการอนุมัติ
2. คาอาหาร (ใบเสร็จรับเงิน และรายชื่อผูเขารวม)
3. คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ (เอกสารการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ)
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานการเงิน ทําหนังสือเวียนแจงการเบิกจายฯ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
1. การศึกษาดูงานภายนอก โดย ผูอํานวยการ
สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบงานทางพัสดุ จึงมีความเห็นวาควรมีการศึกษาดูงานระบบงานตาง ๆ
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาพัฒนา ปรับใช ภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปนการศึกษาดูงาน
ภายในเขตสุขภาพที่ 1 การเดินทาง ไป – กลับ กําหนด 2 แหง/ป
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รางโครงการ
ศึกษาดูงาน โดยปงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และโรงพยาบาลลําปาง
2. การตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่โรงพยาบาลพะเยา โดย หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
จากเดิม การตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่ ในกรณี สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง
โรงพยาบาลจะมีสวัสดิการตรวจใหฟรี ตามสิทธิ ในระบบจะระบุวา สิทธิตรวจสุขภาพเจาหนาที่โรงพยาบาลพะเยา แตปจจุบัน
พบการแจงเตือนตองจายสวนเกินจากการตรวจฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา
มติที่ประชุม : มอบ รองผูอํานวยการฝายการแพทย, กลุมงานอาชีวเวชกรรม, กลุมงานประกัน
สุขภาพ และกลุมงานการเงิน หาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
3. การจัดงานกีฬา และงานเลี้ยงปใหม โดย ประธานฝายกีฬา
ในปพุทธศักราช 2561 โรงพยาบาลพะเยา ไดกําหนดใหมีการจัดงานกีฬาสีภายใน ในวันที่ 22
ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสงเสริมใหเจาหนาที่และบุคลากรหันมาสนใจเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชเวลาวาง
ให เป นประโยชน สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และการเตรียมพรอมใหมี การแขงขันกีฬาตาง ๆ ของโรงพยาบาลพะเยา
ตลอดป โดยจะใชงบประมาณทั้งสิ้น เปนเงินจํานวน 170,000 บาทถวน(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) สําหรับงานเลี้ยงปใหม
จะจัดขึ้นในภาคค่ํา โดยจะมีการรับประทานอาหารรวมกัน การแสดงจากกลุมงานตางๆ และการจับฉลากของรางวัล เปนตน
จึงขอเสนอ คณะกรรมการบริหารพิจารณา
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ
ปดประชุมเวลา ๑7.30 น.
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