สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันศุกร ที่ 1 มิถุนายน ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑7.30 น.
ครั้งที่ 4/๒๕๖1
ณ หองประชุม ๓ (หองประชุมโภชนาการ) โรงพยาบาลพะเยา
ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต
3. แพทยหญิงกนกรส
4. นางศิริพร
5. นางสาวสวนิต
6. นางดรุณวรรณ
7. นายแพทยสงกรานต
8. นายแพทยชวชัย
9. นายแพทยตะวัน
10.นางจินตนา
11. ทันตแพทยอนุชิต
12. เภสัชกรสิริมา
13. นางสาวคนึงนิจ
14. จาสิบเอกวิริยะภูมิ
15. นายพงศพันธุ
16. นางกัลยกร
๑7. นางอรุณี
18. นางประกาย

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการดานการแพทย,หัวหนากลุม
งานศัลยกรรมออรโธปดิกส,
โควจิริยะพันธุ รองผูอํานวยการดานผลิตบุคลากรทางการแพทย
เดชอุปการะกุล รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
เชื้อประเสริฐศักดิ์ รองผูอํานวยการฝายบริหาร
คําเจริญ
(แทน)รองผูอํานวยการดาน พ.ร.ส.
เตชะกุลวิโรจน หัวหนากลุมงานจักษุ
พงศพนัส
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
ถึงแกว
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
มหายศ
(แทน)หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
จันทรากุล
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
วิไลลักษณ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
ถุงคํา
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
จันทรสุภาเสน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
เหมาะผดุงกุล
หัวหนากลุมงานการเงิน
สารทอง
หัวหนากลุมงานพัสดุ
กุลกุศล
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ
สุทธธง
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสมนึก
2. นางเสาวคนธ
3. นายภูวดล
4. นายอนุเทพ
5. นางฉลวย
6. นางสาวดาณี
7. นายรณกฤต
8. นายธงชัย

ชีวาเกียรติยิ่งยง
บุญชัยแสน
ดอกหอม
วิไลลักษณ
หาลือ
เจริญสุข
ผลดี
สุขปน

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. นายแพทยพิพัฒน
2. นายแพทยขจรศิลป
3. นายแพทยเฉลิมศักดิ์
4. นายแพทยฑศฐภรณ
5. แพทยหญิงวิราวรรณ

จิรนัยราดุล
ผองสวัสดิ์กุล
สุวิชัย
ดิษฐพานิช
ราศรี

หัวหนากลุมงานอายุรกรรม, หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานสูติ – นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
/…6. แพทยหญิง

๒

6. แพทยหญิงศิลดา

การะเกตุ

7. แพทยหญิงสมนาม
8. แพทยหญิงออยทิพย
9. นางสุมน
10. นางกรรณิการ
11. นางจิระนันท
12. นางสาวปนัดดา

สุปนะ
ฮั่นตระกูล
วงศาโรจน
คําศรีพล
รัตนเรืองเดช
ตรีสุวรรณ

หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู และหัวหนางานแพทย
แผนไทย
หัวหนากลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานกิจกรรมพิเศษ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
ตัวแทนจากชมรมกัลยาณมิตรนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
2. แนะนําขาราชการใหม
รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย กลาวรายงานและแนะนําขาราชการใหม
เพื่อปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพะเยา ประกอบดวย แพทยเพิ่มพูนทักษะ ประจําป 2561 – 2562 จํานวน 20 ราย และทันตแพทย จํานวน 2 ราย
ผูอํานวยการ และคณะกรรมการบริหาร กลาวตอนรับขาราชการใหมทุกทานที่ไดมาปฏิบัติงานรวมกัน
ใหตั้งใจปฏิบตั ิหนาที่ของตนใหดที ี่สุด และชวยกันขับเคลื่อน/พัฒนาโรงพยาบาลพะเยาของเรา
3. รางวัล e-Claim Awards 2017 โดย กลุมงานประกันสุขภาพ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ไดมีพิธีการมอบรางวัลการใชระบบสินไหมอัตโนมัติดีเดนประจําป
2560 “e-Claim Awards 2017” ใหกับโรงพยาบาลที่บันทึกขอมูลผานระบบ e-Claim อยางมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
โดยโรงพยาบาลพะเยา ไดรับรางวัลประเภท “ใหความรวมมือดีเดน 7 ปซอน” และรางวัลที่ 1 ประเภท “รางวัลโรงพยาบาล
บันทึกรับแจงภายใน 48 ชม. 95% ขึ้นไป” ปริมาณรับแจง 2,001 – 3,000 ครั้ง
ทางกลุมงานประกันสุขภาพ จึงขอเปนตัวแทนสงมอบรางวัลดังกลาว ใหกับคณะกรรมการบริหารฯ
ผูอํานวยการ และคณะกรรมการบริหาร ขอแสดงความยินดีและชืน่ ชมทีมงานที่ชวยกันปฏิบัติงานจนได
สรางชื่อเสียงใหกับองคกร และขอใหชวยกันพัฒนาผลงานตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอสรุปการที่ประชุมระดับตาง ๆ
1. ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางและสวนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่
5/2561 (ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561) วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
1.1 การประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.๒๔๖๑
– ๒๕๖๑)
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ข ได กําหนดให ในป 2560 – 2561 เป นป แ ห ง การเฉลิ ม ฉลอง
“โครงการ 100 ป การสาธารณสุขไทยประชารัฐรวมใจสาธารณสุขไทยกาวหนา” จึงขอเชิญชวนบุคลากรดานการแพทยและ
/...สาธารณสุข

๓

สาธารณสุข ทุ กสั งกัด รวมเป นสวนหนึ่งของหนาประวัติ ศ าสตร การสาธารณสุ ขไทยดวยการส งผลงานเข าร วมการประกวด
และเขารวมประชุมในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ป การสาธารณสุขไทย(พ.ศ. 2461 – 2561)
“เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ป แหงการพัฒนา” ในวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล ในโอกาสวันวิสาขบูชา
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายสงเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ โดยจัดกิจกรรม “1 วัด 1
โรงพยาบาล” และใชโอกาสวันวิสาขบูชาโลก จัดกิจกรรมพรอมกันทั่วประเทศ ใหทุกโรงพยาบาลกําหนดเปาหมายวัดในพื้นที่
เพื่อติดตามดูแลสงเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆอยางใกลชิดและตอเนื่อง รวมทั้งขอใหพระสงฆชวยเผยแพรความรูในการดูแล
สุขภาพไปสูประชาชน
โรงพยาบาลพะเยา ไดจัดกิจกรรมดังกลาวไปเรียบรอยแลว ในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 29
พฤษภาคม 2561 ณ วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดบูธรณรงคลด “หวาน มัน เค็ม” อาหารถวายพระ แกประชาชน
และรณรงคอนามัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม พรอมทั้งไดถวายธูป – เทียน ไรควัน ใหแกวัด และมีโครงการที่จะทําอยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของ
บุคคล พ.ศ. 2561
กระทรวงสาธารณสุข ไดออกระเบียบฯ วาดวยการคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของ
บุคคล พ.ศ. 2561 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเขารับการรักษาและเปนขอมูลสําคัญประกอบการรักษากรณีฉุกเฉิน
ซึ่งมีบางประเด็นที่ไมสอดคลองกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ และพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล จึงขอให
คณะกรรมการบริหารทุกทาน ไดศึกษาขอมูลนี้ เพื่อเปนความรูและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน โดยสามารถ Download
File ไดที่ https://goo.gl/Z4NCNV หรือ QR Code นี้

มติที่ประชุม : มอบ หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย(นายแพทยตะวัน ถึงแกว)
วางหลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินงานของโรงพยาบาล
1.4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ
พ.ศ.๒๕๖๑ โดย รองผูอํานวยการฝายการแพทย
เพื่อใหการรับบริจาคเงินและทรัพยสินของหนวยบริการ เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส
ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงไดออกระเบียบฯ วาดวย
เงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถศึกษาระเบียบฯ ไดตามเอกสารแนบ 1 หรือ
สามารถ Download File ฉบับสมบูรณ ไดที่ https://goo.gl/LQ1enC หรือ QR Code นี้

/…ซึ่งโรงพยาบาล

๔

ซึ่งโรงพยาบาลพะเยา ไดดําเนินการเปดบัญชีธนาคารในนามบัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาล
พะเยา” เรียบรอยแลว และจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยงาน ตอไป
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานการเงิน ศึกษาขอมูล การบริจาคเงิน ทาง QR Code และมอบ
งานประชาสัมพันธวางแผนการเชิญชวนประชาสัมพันธใหกับประชาชนทราบ
1.5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการพัสดุ
โดยใชเงินบริจาค พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไดวางระเบียบการจัดซื้อจัดจางและ
การพัสดุโดยใชเงินบริจาค รวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค ซึ่งจะไมใชเงินบริจาครวมกับเงินงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อความคลองตัว
โปร ง ใส ตรวจสอบได แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึง มอบให กลุ ม งานพั ส ดุ ศึ ก ษาระเบี ย บฯ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต อ ไป โดยสามารถ
Download File ไดที่ https://goo.gl/AkV91F หรือ QR Code นี้

มติที่ประชุม : รับทราบ
1.6 คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การชะลอการจางลูกจางชั่วคราว
ใหทุกหนวยงานชะลการจางงานที่มีผลกระทบตอโครงสราง และกรอบอัตรากําลัง ตั้งแต
วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป นต นไป ยกเวนกรณี ที่ มี ค วามจําเป น อย างยิ่ ง ยวด และเพื่ อประโยชนข องทางราชการให
ผูบังคับบัญชากําหนดหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวได
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ณ โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม
2.1 ระบบการดูแลรักษาวัณโรค
ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ไดเนนย้ําเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาวัณโรคในแตละจังหวัด
โดยจังหวัดพะเยา มีประเด็นการคัดกรองลาชา อาจจะทําใหเกิดผลกระทบตอผูปวยได จึงไดมีการกําหนดการประชุมเพื่อ
ติดตามระบบ ระดับจังหวัด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นี้ จึงขอเชิญแพทยผูเชี่ยวชาญ และทีมผูรับผิดชอบงาน TB เขารวมประชุม
มติที่ประชุม : แจงกลุมเปาหมายเขารวมการประชุม
2.2 การจัดการครุภัณฑงบลงทุนของ PCC
ในที่ประชุมฯ ไดแจงการจัดสรรครุภัณฑงบลงทุนของ PCC ขาลง ซึ่งไดรับการจัดสรรหลาย
รายการ เห็นควรมีการจัดการใหคุมคา ตามความจําเปนของแตละแหง
มติที่ประชุม : มอบ หัวหนากลุมงานเวชกรรม(นายแพทยชวชัย พงษพนัศ) บริหารจัดการใน
ภาพ CUP
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2.3 การจัดคนลงกรอบอัตรากําลังใหม
ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ไดเนนย้ําเรื่องการสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน เนื่องจากเกรง
วาจะเกิดผลกระทบทางดานจิตใจ เพราะในบางแหงไดยุบหนวยงานที่ไมไดระบุในกรอบอัตรากําลังใหมลง ซึ่งในความเปนจริง
แลว ยังมีวิธีอื่นๆ ที่สามารถทําได โดยไมตองยุบหนวยงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
2.4 การนําเสนอผลงานเดนของ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ในที่ประชุมฯ แจงวา ใหโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง เตรียมขอมูลผลงานเดนของ
หนวยงาน เพื่อนําเสนอในที่ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ที่จะถึงนี้
มติที่ประชุม : มอบ พรส. เตรียมขอมูลทั้ง ผลงานเดน และผลงานตาม Service plan
3. ขอสรุปจาก
3.1 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม CFO เขตสุขภาพที่ 1
จากการตรวจเยี่ยมฯ ไดมีการนําเสนอโปรแกรมติดตามลูกหนี้รายวันของโรงพยาบาลพะเยา
ซึ่งไดรับคําชื่นชม นอกจากนี้ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ไดแนะนําประเด็นตอยอด เพื่อเพิ่ม
รายได ดังนี้
1. 10 โรคแรกที่ไดกําไรของโรงพยาบาล(สนับสนุนใหทํายอด)
2. 10 โรคแรกที่ขาดทุนมากที่สุด(ควรหลีกเลี่ยง)
3. วิเคราะหสวนตางรายรับ – รายจายของ OP Refer
มติที่ประชุม : มอบ หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย(นายแพทยตะวัน ถึงแกว)
เตรียมขอมูลใหผูอํานวยการเขาที่ประชุม CFO
3.2 VDO conference เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไดติดตามการปฏิบัติงาน พชอ. และไดมอบหลักการดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเปนแนวทาง ดังนี้
1. คิดและทํานอกกรอบ
2. ทําใหเร็วและเกิดผล
3. พึ่งพาตนเองได
4. เราไดงาน เขาไดหนา(ปดทองหลังพระ)
มติที่ประชุม : รับทราบ
4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) จังหวัดพะเยา
4.1 ติดตามการใชงบประมาณ โครงการและ Internet ของโรงพยาบาลพะเยา และ
โรงพยาบาลภูกามยาว
ไดมีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณทั้งหมด ประมาณ 1.5 แสนบาท
ยังไมมีการเบิกจาย
มติที่ประชุม : มอบ พรส. ติดตามเรงรัดโครงการตาง ๆ ที่ยังเบิกจายไมครบ และมอบ
หนวยงานที่ทําโครงการรวมกับพัสดุ การเงินและบัญชีเรงดําเนินการ
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4.2 เปาหมาย Green & Clean Hospital
โรงพยาบาลพะเยา ได ผานระดับขั้นพื้นฐานแลว และต องเขาสูระดับดี ซึ่งการที่จะผานระดับ ดี
นั้น จะต องพั ฒ นาเพิ่ ม อีก 2 ขอ คือ 1. การพัฒ นาสวมที่ อาคารผู ป วยใน ให ได มาตรฐาน สะอาด เพี ย งพอ และปลอดภั ย
2. มีการจัดการขยะมูลฝอยครบทุกประเภทอยางทุกสุขลักษณะ ซึ่งไดสอดคลองกับโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไรขยะ
เป ย ก ป 2561 ที่ ไ ด เน น ย้ํ าให ทุ ก หน วยงานแยกขยะ เพื่ อนํ าขยะเป ย กไปใช ให เกิ ด ประโยชน เช น ผลิ ต เป น ปุ ย หมั ก
สวนโรงพยาบาลภูกามยาว ยังไมผานระดับพื้นฐาน ทาง สบส. เขต 1 จะมาประเมิน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นี้
มติที่ประชุม : มอบ งานอาชีวเวชกรรม และฝายบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖1 วันที่ 19 เมษายน 2561 ๒๕61 ทาง
E-mail, กลุม Line และ www.phayaohospital.go.th
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. สถานะการเงิน ณ เดือนเมษายน 2561 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานการณ ทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดือนเมษายน
2561 ซึ่งมียอดเงินบํ ารุงคงเหลือ 67,800,032.27 บาท การเฝาระวังภาวะวิกฤต ระดับ 3 และขอเสนอผลการติ ดตาม
Planfin ตามเอกสารที่แนบ 2 นี้
ผูอํานวยการ : ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีจํานวน
5,000 ลานบาท เพื่อเพิ่มคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยในใหโรงพยาบาลทุกระดับ และเปนคาตอบแทนบุคลากร นั้น ขอ
แจง ให ท ราบวาโรงพยาบาลพะเยา จะได รั บ การจัด สรรงบประมาณ ประมาณ 20 ล านบาท โดยจะแบ งจายมาครั้ งแรก
ประมาณ 10 ลานบาท ยอดที่เหลืออีก 10 ลานบาท จะจัดสรรตามผลงานการสงเคลม IP ใน 6 เดือนหลัง
มติที่ประชุม : มอบ พรส. เตรียมขอมูลผลงานครึ่งปหลัง เขาที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา
หั ว หน ากลุ ม งานการเงิน : สํ าหรั บ งบประมาณ 1 พั น ล านบาท ที่ จัด สรรเป น ค าตอบแทนนั้ น
ในป 2560 ไดรับการจัดสรรในเดือนมิถุ นายน และใหเรงรัดการเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน คาดวาในป 2561 นี้
จะไดรับการจัดสรรในหวงเวลาเดียวกัน จึงขอเสนอใหกลุมงานทรัพยากรบุคคล จัดทําวงเงินใหเปนปจจุบัน เพื่อความรวดเร็วใน
การเบิกจายงบประมาณ
รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย : ประเด็นแตมคุณภาพที่ยังคางจาย จะมีเกณฑ
การจาย ดังนี้ ป 2559 ตามผลงานที่สงในแตละเดื อน และป 2560 จะนําการควบคุมภายใน และคุณภาพ มาเปนเกณฑ
เพื่อตองการขับเคลื่อนผลงานอยางแทจริง
มติที่ประชุม: มอบ กลุมงานทรัพยากรบุคคล ดําเนินการจัดทําวงเงิน และแจงใหทุกหนวยงานสงผลงาน
ใหเปนปจจุบัน
2. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 รายละเอียด ตาม
เอกสารที่แนบ 3 นี้
มติที่ประชุม: รับทราบ
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3. รายงานความกาวหนาโปรแกรมกระบวนการทางพัสดุและการเงิน / โปรแกรมทะเบียนบุคลากร
โดย กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
จากการประชุมครั้งกอนไดมอบหมายใหทําโปรแกรมกระบวนการทางพัสดุและการเงิน ทางกลุมงานฯ
ขอแจงใหทราบวา ขณะนี้ไดจัดทําเรียบรอยแลว พรอมนําเสนอขั้นตอนการเขาใชใหผูบริหารรับทราบ
สําหรับโปรแกรมทะเบียนบุคลากร ขอมูลจะประกอบดวย ขอมูลสวนตัว, ขอมูลเงินเดือน และขอมูล
การเขาอบรมตางๆ ของบุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา การเขาดูขอมูลนั้นจะเปนความลับเฉพาะตน โดยการสรางรหัสผานของ
ตนเอง ซึ่งสามารถเริ่มใชไดแลว
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย จัดทําคูมือขั้น ตอนการใชงาน เพื่อแจงให
บุค ลากรในหนวยงานรับทราบ โดยในระยะทดสอบใหใชระบบ Application กับการพิมพใบสลิปเงินเดือนควบคูกัน ไป
กอ น เพื่ อ ยืน ยัน ข อมู ล ประมาณ 2 เดื อ น หากระบบเสถี ยรให ยกเลิก การพิ ม พ ใบสลิป เงิน เดื อนทั น ที และให รายงาน
ความกาวหนาโปรแกรมติดตามการสงซอมวัสดุ – ครุภัณฑ ใหคณะกรรมการบริหารฯ รับทราบในที่ประชุมฯ ครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.1 รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
4.1.1 แจงกําหนดการกลับมาปฏิบัติงาน Staff ใหม
แจงกําหนดการแพทยเฉพาะทางกลับมาปฏิบัติงาน ในปพ.ศ. 2561 ทั้งหมด 13 ทาน ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
4.2.1 การประเมินความผูกพันในองคกร
กลุมการพยาบาล ไดมีการจัดทําการสํารวจความผูกพันในองคกร โดยมีกลุมเปาหมายเปน
พยาบาลที่ ป ฏิบั ติ งานในโรงพยาบาลพะเยา ทั้ ง ข าราชการ, ลู กจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ทั้ งหมดจํานวน 390 คน
วัตถุประสงคในการประเมินครั้งนี้ เพื่อนําผลลัพธของกระบวนการไปบริหารจัดการดานบุคลากร ซึ่งมีผลตอกระบวนการทํางาน
หรื อ การให บ ริ ก ารแก ผู ป วยและผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง อาจมี ผ ลต อ การลาออก โอนย ายงาน ผลการประเมิ น
ตามเอกสารที่แนบ 4
มติที่ประชุม : รับทราบ ทีมผูบริหารจะนําขอมูลที่ไดไปประกอบการบริหารดานทรัพยากร
บุคคลตอไป
4.3 รองผูอํานวยการฝายบริหาร
4.3.1 เรื่องจากที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ จังหวัดพะเยา โดย หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
จากการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ ผ านมา ได มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
โรงพยาบาลพะเยา ดังนี้
1. ขอใหทุกหนวยงานธนุบํารุงรักษา ธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ ใหงดงามอยางสม
พระเกียรติอยูสม่ําเสมอ
2. ใหทุกหนวยงานคัดแยกขยะเปยก เพื่อนําไปใชประโยชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
นี้
มติที่ประชุม : มอบ ทุกหนวยงานสํารวจธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณในหนวยงาน
ของตนเอง หากมีการชํารุดใหแจง ฝายบริหารทั่วไปดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
1. การเตรียมการใชพื้นที่อาคารใหม โดย ผูอํานวยการ
เนื่องจาก อาคารผูปวยนอก 6 ชั้น ไดดําเนินการกอสรางจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนมีนาคม 2562
จึง ต อ งมี ก ารวางแผนใช พื้ น ที่ ทั้ ง หมด รวมทั้ ง สํ า รวจความต อ งการการใช ค รุ ภั ณ ฑ เ พิ่ ม เติ ม เห็ น ควรมี ก ารนั ด ประชุ ม
เพื่อเตรียมการใชพื้นที่ดังกลาว
มติ ที่ ป ระชุ ม : นํ าเข าเป น วาระหลั ก ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารครั้ งต อ ไป และมอบ
ฝายบริหารเตรียมผังอาคาร เพื่อนําเสนอ
2. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) โดย รอง
ผูอํานวยการฝายบริหาร
เนื่องจากปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญ กับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เปนอยางมาก โดยการประเมินจะแบงเปน 5 ดัชนี คือ ดัชนีความโปรงใส, ความ
พรอมรับผิด, ความปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน, วัฒนธรรมคุณธรรมโปรงใสในองคกร และคุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน และเพื่อใหการแตงตั้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดนคํานึงถึงความเหมาะสมประโยชนของ
ทางราชการ และความเปนธรรม อีกทั้งยังเปนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
จึง ขอเสนอให มี การหมุ น เวีย นเจาหน าที่ ในหน วยงานต าง ๆ ที่ ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ห นา ที่
เจ าหนาที่ พั ส ดุ ประจําหนวยงาน ซึ่งป จจุบั นมี กลุ มงานเภสั ช กรรม, กลุม งานทั นตกรรม และกลุ ม งานเทคนิค การแพทย ฯ
เปนวาระไป
มติที่ ประชุม : เห็ น ควรหมุน เวี ยน เปน วาระ ๆ ละ 3 ป และมอบ รองผู อํานวยการฝายบริหาร
กําหนดหลักเกณฑรองรับ และทําคําสั่งใหมีผลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 เปนตนไป
/...3. ขออนุมัติ
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3. ขออนุมัติจัดซื้อผาหองพิเศษ โดย รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
เนื่องจากปจจุบันผาที่ใชสําหรับหองพิเศษเกิดการชํารุดและไมเพียงพอสําหรับการหมุนเวียน เพื่อให
เกิด ความพึงพอใจ และภาพลักษณที่ดี ในการบริการ จึงขออนุมัติ คณะกรรมการบริหารฯ จัด ซื้อผาสําหรับ หองพิ เศษโดยใช
งบเงินบริจาค
มติที่ประชุม : อนุมัติ
4. โครงการ “การขยายผลงานวิจัยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสามมิติทางทันตกรรม และการใชงาน
แพลตฟอรมดิจิทัลทางทันตกรรม” จาก สวทช. โดย หัวหนากลุมงานทันตกรรม
เนื่ องจากไดรับ หนังสือจากระทรวงสาธารณสุข ขอความรวมมือโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุขจํานวน 50 แห ง ที่ ไดผานเกณฑการพิจารณาเบื้องตน เขารวมโครงการฯ ซึ่งโรงพยาบาลพะเยาได เป นหนึ่งโรง
ที่ผ านเกณฑ การพิ จารณา และไดเล็ งเห็ นวาจะสามารถนํามาใชให เกิดประโยชนกับผู ป วยและหนวยงาน จึงขอเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม : เห็นควรเขารวมโครงการฯ มอบ กลุมงานทันตกรรม แจงความประสงคพรอมตอบ
แบบสอบถาม
5. ขอพิจารณาแนวทางการคิดคาบริการทางการแพทย โดย หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทยและ
พยาธิวิทยาคลินิก
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ไดมีมติใหคิดอัตราคาบริการทางการแพทยตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขทุกรายการ ทําใหโรงพยาบาลพะเยาขาดรายไดไปสวนหนึ่ง จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
มติที่ประชุม : เห็นควรกําหนดใหคิดอัตราคาบริการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ในกรณีสิทธิ์เบิก
ได/จายตรง เพื่อผลประโยชนของโรงพยาบาล มอบคณะกรรมการกําหนดคารักษาพยาบาล ทําหนังสือขอปรับขอมูลอัตรา
คาบริการฯ เสนอผูอํานวยการ
6. ขอใชพื้นที่เพื่อโครงการ “พัฒนาศูนยการเรียนการสอนสําหรับเด็กปวยเรื้อรังและกลุมเด็กพิเศษ
ในโรงพยาบาลพะเยา ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ”
สืบ เนื่องจากโรงพยาบาลพะเยาได เข ารวมโครงการฯ เป นป ที่ 3 แลวนั้น ในป นี้ได รั บการจัดสรร
งบประมาณ 310,000 บาท โดยวัตถุประสงคในการใชคือ ติดตามเยี่ยมบาน, สงเสริมอาชีพ และฝกฟนฟูทักษะของผูปฏิบัติ
ตน จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาการขอใช พื้นที่ วางบริเวณข างศูนยเรียนรูฯ หนาหอผูปวยจักษุ ทําเป น
โรงเรียนเพาะชําปลูกผัก
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ
ปดประชุมเวลา ๑7.30 น.

นางสาวกาญจนา โพธิคํา
จ.ส.อ.วิริยะภูมิ จันทรสุภาเสน
แพทยหญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
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