
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุน ครั้งท่ี 3/65 
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลจุน 
................................... 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุกิจ  ทิพทิพากร  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุมิตรา  สุริยะวงศ์ กรรมการ 
3. นายวุฒิชัย  ศรีวุฒ ิ  กรรมการ 
4. นายเกรียงศักดิ์  สีหมอก  กรรมการ 
5. นางจุฑามาส  ศรีชัย  กรรมการ 
6. นางประกายมาส  ดอกหอม กรรมการ 
7. นายสมบัติ  กาศเมฆ  กรรมการ 
8. นางสาววรรณิษา  มูลทา  กรรมการ 
9. นางสาวนภาภรณ์  นนทะกา กรรมการ 
10. นายสมศักดิ์  บุญทา  กรรมการ 
11. นายนฤนาถ  ศรีใจอินทร์  กรรมการ 
12. นางสาวอัญชลีภรณ์  ผัดพิทักษ์กุล กรรมการ 
13. นางสาวรัตติยา  โยธา  กรรมการและเลขานุการ 

 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการตามวาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
1. กรมควบคุมโรคแจ้งเปูาหมายใหบริการวัคซีนโควิด 19 เดือนธันวาคม 2564 ใหไดตามเปาหมาย ดังนี้ 

- เข็ม 1 ร้อยละ 80  
- เข็ม 2 ร้อยละ 70 

2. สรุปมติ ข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพ ที่ 1 ดังนี้ 
- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของแต่ละจังหวัด โดยเน้นประเด็นที่จะพัฒนา ประเด็นที่สอดคล้อง

ตาม Big Rock การกําหนดเปูาหมาย/Goal มาตรการ/กิจกรรมหลักในการขับเคลื่อน       
ผลที่คาดว่าจะได้รับทรัพยากรที่จําเป็นในการพัฒนา (บุคลากร/งบประมาณ/ทรัพยากร) 
สอดคล้องแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

- ความก้าวหน้าการดําเนินงาน 30 บาทรักษาทุกท่ี 
- สถานการณ์การเงินการคลัง 

 
-การดําเนินการ... 

 



 
- การดําเนินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 

และ ฉบับที่ 12) สําหรับหน่วยบริการสังกัดสํานักนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข      
การปรับเกลี่ยแล้วสัดส่วนลดลง 2.5 % มีการแจ้งจากกองคลัง ซึ่งจะมีการโอนงวดที่ 1 
ภายในเดือนธันวาคม 2564 กรณีรพ.สต. ที่มีการโอนย้ายสังกัด ไม่สามารถจ่ายเงินในส่วน
นี้ได้ 

- แนวทางการดําเนินงานวัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 
3. การประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจําปี

งบประมาณ 2565 
-    ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เดินหน้าให้คนไทยมีหมอประจําตัว 3 คน และพัฒนา

ศักยภาพ รพ.สต.  
-    เศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ 
-    พัฒนาสมุนไพร กัญชา กัญชง และภูมิปัญญาไทย 
-    ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ ให้ประชาชนใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย  
-    ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 70% 

ร่วมกับมาตรการ UP, COVID Free Setting และตรวจคัดกรองด้วย ATK  
-    ระบบบริการก้าวหน้า ขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกท่ีมะเร็งรักษาทุกท่ี สถานพยาบาล

พัฒนาระบบรองรับผู้ปุวยโควิด 19 มีสิ่งแวดล้อมดี บริการทันสมัย ใช้เทคโนโลยี 
  -     การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ และดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก  

-     มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ยึดประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้าน
สุขภาพประชาชน และ 
  -     เป็นองค์กรแห่งความสุข พร้อมทั้งสร้างผู้นํารุ่นใหม่ ขอให้ใช้องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข
สร้างชาติ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชน
แข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง 

4. รายงานสถานะที่ดินของหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
- เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอจุน จํานวน 12 หน่วยงาน/หน่วยบริการ ประกอบด้วยที่

ราชพัสดุ 7 หน่วยงาน/หน่วยบริการ และที่สาธารณประโยชน์ 5 หน่วยงาน/หน่วยบริการ 
5. เชิญชวนร่วมกิจกรรม RUN FOR HEALTH วิ่งเปิดเมืองพะยา ในวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565        

ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง กว๊านพะเยา วัตถุประสงค์เพ่ือบํารุงโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา 
เปูาหมาย โรงพยาบาลจุนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 25 คน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุน จํานวน    
15 คน 

 
6.แจ้งการจัด... 

 



6. แจ้งการจัดกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 2565 กําหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2565  ประเภทกีฬา 
สากล/พื้นบ้าน สําหรับกิจกรรม Sport Night ใช้เงินนอกทั้งหมด 

7. แจ้งข้อมูลวัคซีน AZ โรงพยาบาลจุน คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 1,450 Dose 
8. แจ้งทิศทางและการขับเคลื่อน ระบบตรวจราชการ กสธ. ประจําปี 2565 เน้น 6 ประเด็น ดังนี้ 

1) โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 
2) กัญชาทางการแพทย์ 
3) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
4) สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต 
5) ลดแออัด ลดรอคอย 
6) ระบบธรรมาภิบาล 

9. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ดังนี้ 
1) ด้าน IT การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจังหวัดพะเยา (Refer online 30บาท

รักษาทุกท่ี) โดยสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม NAN API   
เพ่ือเชื่อมระบบข้อมูลสุขภาพประชาชนระหว่างโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 รองรับระบบ      
30 บาท รักษาทุกท่ี ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.           
ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มเปูาหมาย คือ IT / ข้อมูลสารสนเทศ 
รพท./รพช. แห่งละ 2 คน 

2) ผลการสํารวจความต้องการใช้งานโปรแกรมHosxp_pcu / HDC  

 
10.  นโยบายมุ่งเน้นจังหวัดพะเยา ปี 2565 ดังนี ้

1) ศูนย์ข้อมูลจังหวัด (One Province One Data) 
2) ผู้สูงอายุ (Long Term Care) 
3) NCD 

11. สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ จังหวัดพะเยา  
- อัตราผู้ปุวยที่ขึ้นทะเบียนโรคเบาหวานและมารับการรักษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 



12. ความก้าวหน้าการดําเนินงานผู้สูงอายุ ปี 2565 

 

 

 



 
- กรอบแนวคิดการดําเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 

 
 

13. การสนับสนุนการดําเนินงานปฐมภูมิ ปี 2565 ดังนี้ 

 



 

 
14. สรุปสถานการณ์โรคสําคัญ จ.พะเยา  ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 1-22 พ.ย.64) ดังนี้ 

1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ข้อมูล ณ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
14.00 น.  

- ผู้ปุวยยืนยัน 2,473 ราย /อยู่ระหว่างรักษา 209 ราย /กลับบ้าน 2,254 ราย /เสียชีวติ 
10 ราย (ติดเชื้อในจังหวัดร้อยละ 37.44 /ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ร้อยละ 62.56) 

- สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.พะเยา  

 
- สถานการณ์ โรคมือเท้าปาก จ.พะเยา 



 
- สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จ.พะเยา 

 

 
15. ผลการดําเนินงานปูองกันควบคุมวัณโรค  จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1) เปูาหมาย  
- อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา      

ร้อยละ 88  
- อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB ร้อยละ 70 
- อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค  ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 



2) ผลการดําเนินงาน 

 
 

 

 
16. แจ้ง นายนาวิน  สุธรรมเม็ง รักษาการนายอําเภอจุน  

 
 
 
 



17. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และ
ดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.จุน (ระดับ ชกพ. ลงไป และอาวุโสลงไป) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

ระดับดีเด่น  

นางพิมพา   ศุภการกําจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
นายสันติพงษ์ อําพนกิจวิวัตน์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ชํานาญงาน 
นางประกายมาส  ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางชิดใจ   จินตธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางพัชราภรณ์  ปริญญา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางดารา  แสงเพชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางรวงทอง    คุณารูป พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางอรนันท์  พิชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวนภาภรณ์  นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ 
นางสุปราณี  ยศสละ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวสุมิตรา   สุริยะวงค ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
นางสาวรัตติยา  โยธา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางสาวอรทัย  นําทาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาววันเพ็ญ  ศรีธนะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวอัญชลีภรณ์  ผัดพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวสุกานดา  จางศิริสกุลชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสุภาพรรณ  บุญชุม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาววิภารัตน์   จันทรา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
นางวราภรณ์  สิงห์ชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางจําลอง  เสนาธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางถาวรีย์    กาลบุญ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
  

 

 

 



ระดับดีมาก 

นางสาวช่อผกา  แสนคํามา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวอรพร สมสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางาสาวธัญพิชชา  แสนนรินทร์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
นางมลิวัลย์  เสียมทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางวารุณี  มีฉลาด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายสมศักดิ์  บุญทา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวหฤทัย คนหาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางจุฑามาส  ศรีชัย นายแพทย์ชํานาญการ 
นางสาวอังคณา  กล้าหาญ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
นางสาวพนิดา  วงศ์ประสิทธิ์ เภสัชกรชํานาญการ 
นางสาววีรวรรณ ชินวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางคําวรณ์   อําพนกิจวัฒน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
นางสาวพิมนภา  อินธิยา เภสัชกรชํานาญการ 
นางสาวเพ็ญแข  สุนันต๊ะ เภสัชกรชํานาญการ 
นางสาววรัทยา ศรีคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวดลนภา  ครองมัจฉา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาววรรณิษา  มูลทา นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
นางสาวปาริชาติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวศศิวิมล  มหาลือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวกฤติกา  มูลพร้อม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวววรปราน ี มาตระกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางอัญชลี  ศรีอัญชลีกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวสิรภัทร  อ่ินแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายณัฐราช  ยะราช ทันตแพทย์ชํานาญการ 
นายวุฒิชัย     ศรีวุฒิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
นางสาวฤชุวี ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
นายศุภวิชญ์ รู้ปิติวิริยะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

นายพรรษา  สุขสาร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวนิภาพร  ใจบาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายนิคม  รินทร์ชม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นางสาวทศพร  ศิริป๋า เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางฉริยะ  คํายัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 



นายณัฐชัย  จุฑาอารยะกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวอัมพิกา  ใจกล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นายกิตติวัฒน์  กันทะ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
นายสมบัติ  กาศเมฆ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นางศศิธร  กันทะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายเอกพจน์  คําลือ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
นางสาววรัญญา  สะสาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายเกรียงศักดิ์  สีหมอก ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
นางอภิญญา  ศรีธาราธิคุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายปรีชา  อินปัญญา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นางสาวมนทกานต์  นามเมือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวจินตนา  อินทนิล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางเฉิดฉาย สุวรรณศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวระพีภรณ์  ชุมศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางจิตรจําเริญ อินปัญญา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจําผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

1 ขั้น 

นายสัมพันธ์  พรหมมาเสริฐ ตําแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
นางธันยาพร  ใจเขียว ตําแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์  

 
 

0.5 ขั้น 

นายสนั่น  พักนา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
นส.มัณฑนา  ไชยวุฒิ ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นายโชคชัย  อุ่นเรือน ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
นางศรีไพร  แก้วมาเมือง ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นายโพ  รักสัตย์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
นายนิวัตร  ประชาโรจน์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
นายเชาวฤทธิ์  ยะกันโท ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นส.เกษรา  นนท์ศรี ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 

 

 

 



บัญชีรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

ดีเด่น  

นางภาวิณี  บุญตั๋ว ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

ดมีาก 

 

นายนําหาญ  วงค์ขัติย์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวชญานิศ  ไชยอักษร ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวศิลาพร  มูลปัญญา ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

 
 

บัญชีรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

ดีเด่น 

น.ส.พัทธ์นร ี วันวัธนาสารสิน เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวสุภาพร ชัยอักษร เจ้าพนักงานธุรการ 
นายศักดิ์สิทธิ ์อกผาย พนักงานซักฟอก 
นางธนานนท ์ ครอบครอง  เจ้าพนักงานธุรการ 
น.ส.ชุลีพร   ไชยเสน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
นายปฐมพงศ ์ เงินชุ่ม พนักงานบริการ 
นายนคร รัตน์น้าํหิน  พนักงานช่วยการพยาบาล 
นายสวุรรรณ  หลักฐาน  พนักงานช่วยการพยาบาล 
นายประพันธ ์ยมสิทธ ิ พนักงานประจาํห้องยา 
น.ส.วาสนา เลิศอนันต ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด 
นายสนัต ิสุตรา พนักงานบริการ 
นายรุ่งฤทธิ ์  เมืองมูล   พนักงานบริการ 
นายสุรชัย ไชยวฒุ ิ พนักงานบริการ 
นายสมยศ   อนุมา  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นางธนพร ชัยวร  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
น.ส.พรรณิภา  ใจกว้าง  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นายจักรกริช   กาศเมฆ  พนักงานบริการ 
นายปิยวัฒน ์นะตา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
นายพยงค์   เข่ือนแก้ว  พนักงานบริการ 
นายคมกฤช บุญตั๋ว  พนักงานบริการ 
นายนธ ีจันกลาง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
นายมนูญ  ศรีคํามูล พนักงานบริการ 
นายรัฐภูม ิวงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยทนัตแพทย ์



นายนิคม เวียงลอ  พนักงานประจาํห้องยา 
นายสุริยะ สุวรรณรัตน์  พนักงานประจาํห้องยา 
น.ส.ธีรลักษณ ์  คงทน  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นางลักษิณา  แสงแก้ว พนักงานช่วยการพยาบาล 
น.ส.ดวงพร   เวียงลอ  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นายอัศวิน ตันมา พนักงานบริการ 
น.ส.วารินทร ์ กันทะเนตร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นางกษมน สีวงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นายบุญร่วม   ประเสริฐไทย  พนักงานบริการ 
น.ส.วนัชพร   ชูไทย  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นางวิภาดา ศรีวิชัย  พนักงานช่วยการพยาบาล 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุน ครั้งท่ี 2/65              
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
         มติที่ประชุม รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณาจากกลุ่มงานต่างๆ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. แจ้งสถานการณ์ทางการเงิน 
 1.1 สถานการณ์การเงิน ณ 31 ตุลาคม 2564 

 
1.2 สถานการณ์การเงิน ณ  31 ตุลาคม 2564   (7 plus Efficiency Score) 

 

 

 



1.3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ตามยอดรายเงินคงเหลือประจําวันที่ 31 ต.ค.64  

 
1.4 รายงานเจ้าหนี้ ณ 27 กันยายน 2564 จํานวน  21,209,753.66  บาท 
1.5 ข้อมูลการรับเงิน IP 

 
1.6 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11 เดือน สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

- สายวิชาชีพ    - เงินบํารุง  เดือน สิงหาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 504,200.-บาท 
-    สายสนับสนุน - เงินบํารุง เดือน สิงหาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 118,600.-บาท 
รวมเดือน กรกฎาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 622,800.-บาท 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 

2. แจ้งกรณีเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
- การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีเร่งด่วน (ไม่มีตามตารางการปฏิบัติงาน) ให้

แนบบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้ง  
- ให้ดําเนินการส่งคําสั่งและตารางการปฏิบัติงาน (ตารางเวร) ภายในวันที่ 25 ก่อนเดือนที่จะ

ขึ้นปฏิบัติงานเพื่อจะได้จัดทําคําสั่งโรงพยาบาล ซึ่งจะทําให้เบิกจ่ายได้ทันเวลา 
- การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้ส่งภายในวันที่ 5 

ของเดือนถัดไป เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป กรณีที่วันที่ 5 ตรงกับ



วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ส่งภายในวันทําการถัดไป และกรณีวันที่ 10 ตรง
กับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะทําการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันทําการถัดไป 
และในกรณีท่ีหน่วยงานใดไม่ส่งหลักฐานตามวันที่กําหนด งานการเงินขอตัดจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาดังกล่าวในเดือนถัดไป  

3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเบิกจ่าย ฉ.11 ให้หน่วยงานรวบรวมหลักฐาน โดยให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบและลงนามในหลักฐานการจ่ายเงินหน่วยงานย่อย รวมรวมส่งงานการเงินภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป กรณีที่วันที่ 5 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ส่งภายในวันทําการถัดไป 
โดยมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดได้ที่ Sever    แบบฟอร์มต่างๆ     แบบฟอร์มค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่าย (ฉ.11) 

4. ขออนุมัติจัดทํารั้วลวดหนามที่ดินจํานวน 9 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา รวม 438 เมตร วงเงนิ 140,000 
บาท โดยใช้งบเงินบริจาค (เงินบริจาคคงเหลือ 1,199,048.71 บาท) 
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 

5. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 7 เดือน โรงพยาบาลจุน วงเงิน 337,500 บาท (40 คน) 
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยจ่ายให้พนักงานกระทรวงฯ จํานวน 6 เดือน และตัดเดือนที่ 7 ของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนเฉลี่ยให้ลูกจ้างรายวัน และลูกจ้างเหมา  

6. ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ส่งรายงานการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 
– 30 กันยายน 2564) ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เนื่องจากจังหวัดได้มีหนังสือติดตามให้ส่ง
รายงานดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และขอให้ทุกหน่วยงานส่งภายในวันที่ 20 ธันวาคม 
2564 

กลุ่มงานทันตกรรม 
1. ติดตามงบ Fee Schedule ทันตกรรม ปี 25664 ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม ตามมติที่ประชุม คปสอ. กําหนดให้มีการจัดสรร รพ. ร้อยละ 60 และ รพ.สต.ร้อยละ 40  
2. ขออนุมัติซ่อมเตียงทันตกรรม จํานวน 3 รพ.สต. วงเงิน 33,350 บาท  

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ใช้งบ Fee Schedule ทันตกรรม ปี 2563 ในการซ่อม 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
1. ประชาสัมพันธ์การส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข 

มติที่ประชุม      1. นายแพทย์กิตติวัฒน์ฯ   คนดีศรีสาธารณสุข 
   2. นางสุมิตราฯ   ข้าราชการดีเด่น 

2. ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความสุขและสุขภาวะองค์กร ผ่านเว็บไซต์ 
http://happy.moph.go.th โดยเลือกเมนู “ระบบการประเมิน” เพ่ือทําการประเมินความสุขของ
ตนเอง ซึ่งสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 

3. หารือแนวทางการตรวจโควิดในเจ้าหน้าที่ 
มติที่ประชุม เห็นควรตรวจโควิดเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยใช้ชุดตรวจจากองค์การเภสัชฯ 



4. หารือการตรวจโควิดในผู้ปุวยและญาติผู้เฝูาไข้ 
มติที่ประชุม เห็นควรตรวจโควิดในผู้ปุวย Admit ทุกราย และตรวจโควิดญาติผู้เฝูาไข้ (ต้องฉีดวัคซีน
ครบ 2 เข็ม มีผลตรวจ ATK และมีใบรับรองการตรวจจาก รพ./สถาบันที่รับรอง ซ่ึง รพ.ใช้ชุดตรวจจาก
องค์การเภสัชฯตรวจให้ฟรี ในญาติ 1 คนต่อผู้ปุวย 1 เตียง หากมีการเปลี่ยนญาติเฝูาไข้ต้องชําระค่าชุด
ตรวจและค่าตรวจด้วยตนเอง จํานวน 100 บาท (กรณีเอาชุดตรวจมาเอง ชําระค่าตรวจ 50 บาท) 

กลุ่มงานเวชกรรมฟ ื้นฟู 
1. ขออนุมัติจ้างนักกายภาพบําบัด จํานวน 1 อัตรา 
มติที่ประชุม  - ชะลอการจ้างออกไปก่อน โดยมอบหมายงานประกันฯ กับงานเวชกรรมฟ้ืนฟู    
บูรณาการร่วมกัน 

- กําหนดตารางเวลางานกายภาพบําบัด 

    กลุ่มงานการพยาบาล 
1. บ้านพัก นศ. พยาบาลฝึกงาน มอบหมายกรรมการบ้านพักบริหารบ้านพัก โดยให้กันบ้านพัก

นักศึกษา จํานวน 2 หลัง 
2. ระบบการเฝูาระวังโควิด ประกาศงดเยี่ยม และจัดทําหลักเกณฑ์การเฝูาไขผู้้ปุวย  
3. ขออนุมัติจัดทําปูายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน วงเงิน 39,000 บาท และนาฬิกาดิจิตอล จํานวน 2 ตัว 

และตู้ยา จํานวน 1 ตู้  
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 

กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
1. การจัดการการคืนวัคซีน AZ เรียบร้อยแล้ว 
2. การเบิกวัคซีนใน รพ.สต. ขอให้มีการเบิกตามกําหนด 
3. คลังยาใน รพ.สต. จัดเก็บไม่เกิน 30 วัน 
4. ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง 

มติที่ประชุม  ใช้เครื่องพิมพ์สํารองไปพลางก่อน 

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
1. ติดตาม Chart ผู้ปุวยกลับบ้าน  
2. ขออนุมัติข้ึนเวร On Call ช่วง 7 วันอันตราย 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ โดยให้เบิกจ่ายตามเดิม 
3. ขอความร่วมมือหน่วยงานสํารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสํารองไฟ 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
1. แจ้งการดําเนินงานฉีดวัคซันโควิด 19 วันที่ 13 – 30 ธันวาคม 2564 8 ผู้รับผิดชอบจุดปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 
จุดที่ 1 งานเวชระเบียน  - ตู้คีย์ออส 
จุดที่ 2 งานบริหาร - ลงทะเบียน 



จุดที่ 3 แพทย์แผนไทย / กายภาพ / กลุ่มการพยาบาล - จุดวัดความดัน  
จุดที่ 4 งานทันตกรรม - ซักประวัติ 
จุดที่ 5 แพทย์แผนไทย / แผนงาน - จุดลงข้อมูล 
จุดที่ 6 งานบริการด้านปฐมภูมิฯ  - จุดติดสติ๊กเกอร์ 
จุดที่ 7 กลุ่มงานการพยาบาล - จุดฉีดวัคซีน 
จุดที่ 8 กลุ่มงานการพยาบาล - จุดวัดความดันหลังฉีด 

 แพทย์ Consult ตามตาราง 
2. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.เยี่ยมประเมิน re-accredit 
3. แจ้งประเมิน G&C Hospital Plus จะเข้าเยี่ยมประเมินประมาณปลายเดือนธันวาคม 2564 

เวลาเลิกประชุม 15.30 น. 

ทราบ 

 

(นางสาวรัตติยา  โยธา)    (นายสุกิจ  ทิพทิพากร) 
                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                           ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุน 

                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                ประธานคณะกรรมการฯ 

 


