สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑6.30 น.
ครั้งที่ 5/๒๕๖1
ณ หองประชุม ๓ (หองประชุมโภชนาการ) โรงพยาบาลพะเยา
ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต

เตชะคุณากร
โควจิริยะพันธุ
เตชะกุลวิโรจน
ถึงแกว
สุริยะไชย
จันทรากุล
วิไลลักษณ
พูลเกษม
จันทรสุภาเสน
เหมาะผดุงกุล
สารทอง
คําศรีพล
วงศาโรจน
สุทธธง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการดานการแพทย,หัวหนากลุม
งานศัลยกรรมออรโธปดิกส,
รองผูอํานวยการดาน พ.ร.ส.
รองผูอํานวยการดานผลิตบุคลากรทางการแพทย
หัวหนากลุมงานจักษุ
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
(แทน)หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานการเงิน
หัวหนากลุมงานพัสดุ
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสมนึก
2. นางภูวดล
3. นางจิราภรณ
4. นายอนุเทพ
5. นายสุประวัติ

ชีวาเกียรติยิ่งยง
ดอกหอม
หาญธัญพงศ
วิไลลักษณ
เผาอินทร

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. นางสาวสวนิต
2. นางศิริพร
3. นายแพทยขจรศิลป
4. นายแพทยเฉลิมศักดิ์

เชื้อประเสริฐศักดิ์
เดชอุปการะกุล
ผองสวัสดิ์กุล
สุวิชัย

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
หัวหนากลุมงานสูติ – นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม,
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู และหัวหนางานแพทย
แผนไทย
หัวหนากลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
/…9. แพทยหญิง

3. นายแพทยพรชัย
4. แพทยหญิงกนกรส
5. นายแพทยสงกรานต
6. นายแพทยตะวัน
7. แพทยหญิงพรนภา
8. ทันตแพทยอนุชิต
9. เภสัชกรสิริมา
10. นายอริน
11. จาสิบเอกวิริยะภูมิ
12. นายพงศพันธุ
13. นางกัลยกร
14. นางกรรณิการ
15. นางสุมน
16. นางประกาย

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล

5. นายแพทยฑศฐภรณ
6. แพทยหญิงวิราวรรณ
7. แพทยหญิงศิลดา

ดิษฐพานิช
ราศรี
การะเกตุ

8. แพทยหญิงสมนาม
9. แพทยหญิงออยทิพย

สุปนะ
ฮั่นตระกูล

๒

10.นายแพทยชวชัย
11. แพทยหญิงปยะดารา
12. นางอรุณี
13. นางจิระนันท
14. นางสาวปนัดดา

พงศพนัส
คงพิบูลยกิจ
กุลกุศล
รัตนเรืองเดช
ตรีสุวรรณ

หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานกิจกรรมพิเศษ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไปนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
2. พิธีรับมอบโลเกียรติคุณ โครงการ “มหกรรมอาหารปลอดภัย” โดย หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
เนื่องจากโรงพยาบาลพะเยา ไดเขารวมโครงการ “มหกรรมอาหารปลอดภัย” ตามยุทธศาสตรชาติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข จึงไดรับโลเกียรติคุณ สําหรับหนวยงานที่ใหการสนับสนุน
และรวมดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยอยางเขมแข็ง ซึ่งทั้งประเทศมีโรงพยาบาลนํารอง จํานวน 18 แหง โรงพยาบาลพะเยา
เปนหนึ่งในนั้น โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร)
เปนประธานในพิธีและมอบโลเกียรติคุณ
ผูอํานวยการ และคณะกรรมการบริหาร ขอแสดงความยินดีและชืน่ ชมทีมงาน นําโดยรองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร(นางสาวสวนิต เชื้อประเสริฐศักดิ์) ที่ไดชวยกันควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ จนไดสรางชื่อเสียงใหกับองคกร
และขอใหชวยกันพัฒนาผลงานตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1(นายแพทยธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ) ไดมอบนโยบายและเนนย้ําใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.1 การเงินการคลัง
- ใหโรงพยาบาลที่เสี่ยงตอการขาดทุน ทําบัญชีใหเปนปจจุบัน
- ในกรณี ที่ โรงพยาบาลศู นย /โรงพยาบาลทั่ วไป ได รั บ Case Refer จากโรงพยาบาล
ชุมชน เมื่ อมี การรักษาใหอยูในขั้ นปลอดภัย แลว ควรสงกลั บไปยังโรงพยาบาลนั้น ๆ
เพื่อเปนการเพิ่มรายได
- ให มี ก ารบริ ห ารจัด การพั ส ดุ ค งคลั ง ไม เ กิน 2 – 4 สั ป ดาห และต องมี เ พี ย งพอไม
ขาดแคลน
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 CHRO
เรงรัดใหมีการบันทึกการจางในระบบใหได 100 %
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานทรัพยากรบุคคล ดําเนินการ
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1.3 โครงการกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายสงเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ โดยจัดกิจกรรม
“1 วัด 1 โรงพยาบาล” และใชโอกาสวันวิสาขบูชาโลก จัดกิจกรรมพรอมกันทั่วประเทศ และโรงพยาบาลพะเยาไดจัดกิจกรรม
ไปแลวนั้น ผูตรวจราชการฯ ไดเนนย้ําใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานเวชกรรมสังคมเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมนี้
1.4 โรคไขเลือดออก
ในปนี้โรคไขเลือดออก มีแนวโนมที่จะระบาดหนัก จึงไดมีการเนนย้ําในเรื่องการกําชับและ
กํากับดูแล การรักษาของแพทยที่จบใหมดวย
มติที่ประชุม : มอบ รองผูอํานวยการฝายการแพทย แจงองคกรแพทยรับทราบ
1.5 ความปลอดภัยในการสงตอผูปวย
ที่ผานมาไดมีขาวรถฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุขณะสงผูปวย Refer เปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน จึงมีนโยบายใหจัดหองพักสําหรับพนักงานขับรถ ในกรณีที่ตองใชระยะเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไป
นอกจากนี้ ประเด็นระบบความรวดเร็วของการ Refer ที่ สงตอมาจากโรงพยาบาลชุมชน
จะทํ าอยางไรให มีระยะเวลารอคอยนอยที่สุด หรือ จะสามารถสงต อขามจังหวัดไดเลย กรณีที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาล
ทั่วไป ซึ่งตรงนี้จะตองดูระเบียบการสงตอในภาพรวมจังหวัด
มติที่ประชุม : ผูอํานวยการนําเขาที่ประชุม กวป.
1.6 แจงการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจําปงบประมาณ 2561
ไดมี กําหนดการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ประจําป 2561 ในระหวางวันที่ 24 – 26
กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ และจะมีการประชุมสรุปตรวจราชการของเขตสุขภาพที่ 1 ที่จังหวัดแพร
มติที่ป ระชุม : การนําเสนอการตรวจราชการฯ มอบ รองผูอํ านวยการฝายการแพทย
และ พรส. เปนผูเตรียมขอมูล
1.7 ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2561
กําหนดจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ในระหวางวันที่ 23 – 25 กันยายน 2561 รอหนังสือ
แจงเวียนพรอมกําหนดการอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.8 พิธีเปดคลินิกหมอครอบครัวเครือขายบริการปฐมภูมิแมปม(PCC)
เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2561 ที่ ผ า นมา ได มี พิ ธี เ ป ด PCC แม ป ม ซึ่ ง จะ
ประกอบดวย 3 ทีม ไดแก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แมปม โรงพยาบาลสงเสริมสุภาพตําบลทา
วังทอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาจําป และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม เพื่อใหเกิดการดูแลประชาชน
ในพื้ นที่ ข นาดเหมาะสมได อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถดู แ ลได ทั่ วถึ ง โดยยึ ด หลั ก “บริ การทุ กคน ทุ กที่ ทุ กอย าง ด วย
เทคโนโลยี ” แพทย ป ระจําคื อ นายแพทย พิ พั ฒ น จิร นัย ราดุ ล นายแพทย ข จรศิ ล ป ผ องสวัส ดิ์ กุล และนายแพทย กอสิ น
จันทรจอม
มติที่ประชุม : รับทราบ
/…1.9 การเยี่ยม
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1.9 การเยี่ยมสํารวจเฝาระวังกอนการรับ Re-accreditation ครัง้ ที่ 4
ตามที่ไดรับการแจงจากกลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน วาทางสรพ. จะเขา
มาเยี่ยมสํารวจเฝาระวังกอนการรับ Re-accreditation ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ จึงขอแจงให
คณะกรรมการบริหารทุกทาน และหัวหนาทีมนําระบบตาง ๆ เตรียมความพรอม โดยนัดหมายใหพรอมเพรียงกัน เวลา 08.00
น. ณ หองประชุม 7A ตึกศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖1 วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕61 ทาง
E-mail, กลุม Line และ www.phayaohospital.go.th
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. สถานะการเงิน ณ เดือนเมษายน 2561 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานการณทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดือนพฤษภาคม
2561 ซึ่งมียอดเงินบํารุงคงเหลือ 63,656,068.73 บาท การเฝาระวังภาวะวิกฤต ระดั บ 3 และขอเสนอผลการติดตาม
Planfin ตามเอกสารที่แนบ 1 นี้
มติที่ประชุม : นําขอมูลเขาที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา
2. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ประจําเดือน มิถุนายน 2561 และไดขอความรวมมือ
ให ทุ กหน วยงานดํ าเนินการจัดทํ าแผนความต องการใชพั สดุ ประจําป 2562 โดยให ส งข อมูลความต องการคื อมายั งกลุมงานพัสดุ
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ 2 นี้ สําหรับปญหาความลาชาของสิ่งกอสราง ไดมีการเรงรัด
งาน โดยใหมีมาตรการความปลอดภัยเปนหลัก
ผูอํ านวยการ : งบลงทุน ขาลง ป 2562 โรงพยาบาลพะเยา ไดรั บจัดสรรเครื่อง X-ray จํานวน
1 ตัว ราคา 6.4 ลานบาท และตองลงนามภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ ขอใหเตรียมสเปคใหพรอม สําหรับขาขึ้น ป 2563
ใหเริ่มทําแผนฯ เพื่อใหมีความพรอม
มติที่ประชุม: มอบ งานแผนฯ ทบทวนคําขอภายในเดือนกรกฎาคม 2561
3. การติดตามงบดําเนินงาน โดย ผูอํานวยการ
เนื่องจากไดมีการติดตามการใชงบประมาณ โครงการตาง ๆ จากที่ประชุม กวป. จึงขอมอบใหทาง
กลุมงาน พรส. ติดตามเรงรัดการใชงบประมาณใหไดตามระยะเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
4. รายงานคาใชจายผูปวยนอก(OPD) โดย หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
จากขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 5 เมษายน 2561 พบวาหากคิดตาม Visit แลว 5 โรค
แรกที่มีคาใชจายสูงสุด สําหรับผูปวยนอก คือ โรคไตวาย, ความดันโลหิต, เบาหวาน, ตอมลูกหมาก และ HIV ตามลําดับ และ
หากทําการเรียกเก็บไดโดยไมติด C ก็จะไดงบประมาณมาบริหารมากขึ้น
มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบ ขอข อ มู ล 10 โรคแรกที่ ไ ด กํ าไรและขาดทุ น ของผู ป ว ยใน(IPD)
เพื่อนําเขาที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา
/...ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.1 รองผูอํานวยการฝายการแพทย
4.1.1 นโยบายยกเลิกการใชถุงพลาสติก
ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ไดประกาศนโยบายใหทุกโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ "ยกเลิกการใชถุงหิ้วพลาสติกใสยาใหผูปวย" เพื่อลดการ
ใชพลาสติก ลดภาวะโลกรอน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 นี้เปนตนไป
มติที่ประชุม : ใหมีการเรงประชาสัมพันธใหเจาหนาที่และผูรับบริการทราบ
4.2 รองผูอํานวยการฝาย พรส.
4.2.1 แผนระบบบริการดานหนา Transformation
เนื่ องจากโรงพยาบาลพะเยา จะมีการเป ด ใชตึ ก OPD ใหม ในป 2562 ได มีแ นวคิ ดวางแผน
ระบบบริการดานหนา Transformation ตามรูปภาพดานลางนี้ เพื่อการใหบริการที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถชวยใหบริหาร
จัดการกําลังคนของกลุมการพยาบาลมีสภาพคลองขึ้นอีกดวย จึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาวางแผนระบบ
บริการดานหนานี้ และขอความเห็นชอบใหดําเนินการพัฒนาระบบที่เกี่ยวของตามที่เสนอนี้ตอไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
4.3 รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
4.3.1 โควตาแพทยประจําบาน ประจําป 2562
ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ไดรับการจัดสรรโควตาแพทยประจําบาน
ประจําป 2562 ดังตอไปนี้

/...สําหรับสาขา
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สําหรับสาขาที่ยังไมมีผูสมัครนั้น ขอประชาสัมพันธวา ยังสามารถสมัครไดถึงวันที่ 10 กรกฎาคม
2561 นี้ และจะมีการสอบสัมภาษณทั้งเขตฯ พรอมกัน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รองผูอํานวยการฝายบริหาร
4.4.1 สรุปมาตรการปองกันและแกไขปญหาระบบไฟในโรงพยาบาลพะเยา โดย หัวหนาฝาย
บริหารทั่วไป
จากกรณีไฟฟาดับทั้งโรงพยาบาล จากฟวสแรงสูงระเบิด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สงผลให
อุปกรณเครื่องมื อและระบบตางๆ ในโรงพยาบาลพะเยาได รับ ความเสียหาย จึงไดมีการประชุม เพื่อหาสาเหตุและมาตรการ
ปองกันแกไขเหตุการณดังกลาว ดังนี้
ระบบภายนอก การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดดําเนินการ ดังนี้
1. เปลี่ยนฟวสแรงสูงใหมีขนาดวัตตมากกวาจํานวนไฟที่ใช
2. ทําสายหุมฉนวนจุดจายไฟหนาโรงพยาบาล
3. เปลี่ยนสายไฟแรงสูงจากสายเปลือยเปนสายฉนวนหุม(เฉพาะดานหนาโรงพยาบาล)
4. เพิ่มการจายไฟสถานีที่ 2 ณ ตําบลแมกา
ระบบภายใน ไดมีการวางแผนดําเนินการ ดังนี้
1. มอบหมายใหชางไฟ ทําระบบแผงไฟทั้งโรงพยาบาล พรอมระบุอายุการใชงานเพื่อเขาแผนฯ
2. การให ทุกหนวยงานทํ าการตรวจเช็ค บํารุงรักษา และการใชงานจริง ของระบบไฟสํารอง
และไฟฉุกเฉิน โดยใหมีระบบทดสอบเปนประจําทุกเดือน
3. ให สํ ารวจเครื่ องสํ ารองไฟในแตล ะเครื่องมือ โดยมอบหมายให ศูนยค อมพิ วเตอร สํ ารวจ
เครื่องคอมพิวเตอร และศูนยเครื่องมือแพทยสํารวจเครื่องมือแพทย
4. ใหความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟาแกเจาหนาที่ทุกคน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4.2 โครงสรางและกรอบอัตรากําลังใหมของโรงพยาบาลพะเยา โดย หัวหนากลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได ให มีการจัดกรอบตามโครงสรางใหม โดยให มี ผลตามกฎหมาย
กลุ ม งานทรั พ ยากรบุ ค คล ขอแจ ง ให ท ราบวาขณะนี้ ได ดํ าเนิ นการจัด ตํ าแหน ง และแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ ารงตํ าแหน ง ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ พ.ศ. 2560 จํานวน 5 กลุม ครบ 100 % แลว และจะสงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หากหนวยงานใดตองการแกไขก็ใหประสานขอแกไขไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หากพน
วันเวลาดังกลาว จะถือวาขอมูลถูกตอง และไมตองการแกไข
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการลดระยะการรอคอยเวลาการผาตัด โดย คณะกรรมการ CFO
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอคอยผาตัดของผูปวย เนื่องจากไมสามารถผาตัดไดตาม
เปาหมายดวยเหตุสุดวิสัย และไดทําการผาตัดในชวงเวลาปกติอยางเต็มที่แลว อีกทั้งยังมีแนวโนมอัตราครองเตียงผูปวยในบาง
แผนกลดลง และโรงพยาบาลตองการเพิ่มจํานวน SumAdjRW และ CMI ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาการดําเนินการ 3 เดือน
โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาโครงการเบื้องตน ดังนี้
1. ตองมีภาระงานในเวลาปกติที่เหมาะสมแลว
2. สามารถลดระยะเวลารอคอยผาตัดไดจริง
3. กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงานและจํานวนผูปวยที่ผาตัดไดอยางชัดเจน
/…4. สามารถ

๗

4. สามารถเรียกเก็บคาใชจายไดอยางครบถวน
5. มีการพิจารณาเหตุผลความจําเปนกอนอนุมัติโครงการ
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ
2. Run To Change Phayao ครั้งที่ 2 โดย คณะกรรมการ CFO
เนื่องจากกลุม YEC พะเยา ไดมีความประสงค จัดกิจกรรม Run To Change Phayao ครั้งที่ 2
เพื่อนํารายไดทั้งหมดหลังหักคาใชจาย สมทบทุนเพื่อจัดหาเวชภัณฑและอุปกรณการแพทยอาคารผูปวยนอก โรงพยาบาล
พะเยา จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1. ขออนุญาตใชชื่อ โรงพยาบาลพะเยา ระบุเปนวัตถุประสงคการจัดงาน
2. วัตถุประสงค เพื่อจัดหาเวชภัณฑและอุปกรณการแพทยอาคารผูปวยนอก
3. ขอตัวแทนเจาหนาที่รวมเปนคณะทํางาน เชน ดานการเงิน(สําหรับดูแลบัญชีรับบริจาค และ
ออกใบเสร็จ/ใบอนุโมทนาบัตร) และคณะทํางานดานอื่น ๆ
4. ขออนุญาตถายทําวีดีโอคลิปในพื้นที่โรงพยาบาลพะเยา และสัมภาษณผูบริหาร เพื่อใช
ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมและบริจาค
5. เชิญชวนเจาหนาที่โรงพยาบาลพะเยา และหนวยงานสาธารณสุขอื่นรวมกิจกรรม
มติที่ประชุม : เห็นดวยในหลักการ
3. ขออนุมัติเปดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย เพื่อโครงการ E-Donation (การบริจาคออนไลน)
โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรวมกับกรมสรรพากร ออกแบบระบบ e-Donation รองรับใหเกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบได และอํานวยความสะดวกสําหรับผูที่จะบริจาคเงินใหโรงพยาบาลของรัฐ นั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข
ไดทํา MOU รวมกับธนาคารไทยพาณิชย เพียงแหงเดียวเทานั้น จึงขออนุมัติคณะกรรมการบริหาร เพื่อเปดบัญชีของธนาคาร
ไทยพาณิชย สําหรับโครงการ E-Donation (การบริจาคออนไลน)
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ
4. การปรับขอมูลในโปรแกรมทะเบียนบุคลากร โดย หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
ตามที่ศูนยคอมพิวเตอร ไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมฯ เพื่อใหเจาหนาที่ทุกทานสามารถเขาไปดูขอมูล
สวนบุคคลไดด วยตนเองนั้น ขณะนี้อยูระหวางการดําเนิ นการปรับปรุงในสวนของโครงสรางฯ จึงขอมติ ที่ประชุมดํ าเนินการ
จัดคนลงตามโครงสรางใหม เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
ปดประชุมเวลา ๑6.30 น.
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จ.ส.อ.วิริยะภูมิ จันทรสุภาเสน
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