-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนภาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 10 / ๒๕62
วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา ๑3.30 น.
ณ ห้องประชุมพิพฒ
ั น์สุคนธมาน โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
-------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายเดชา
2. นายวัชรชัย
3. นายรุ่ง
4. นางพักตร์ศริ ิ
5. นางอารมย์
6. นางณิชนันทน์
7. นางวิมล
8. นางกรรณิกา
9. นายสุรศักดิ์

มีสุข
ทิวากรกฎ
มาสิก
เกื้อกูล
อร่ามเมือง
จิระนภากุลวัฒน์
คงด้วง
กลัดเกล้า
ช้างคนมี

ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
นักกายภาพบาบัดชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
-ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา ๑3.50 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมและองค์ประชุมครบแล้ว นายเดชา มีสุข ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. เรื่องจากที่ประชุม คปสจ.สมุทรสงคราม ประจาเดือนตุลาคม 2562
ประธาน
-การคัดกรอง TB จะมีงบประมาณมาให้ โดยผู้ที่คัดกรองและคีย์เข้าระบบก่อน จะได้รับเงินก่อน
-สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ให้หน่วยงานจัดทาแผนจิตอาสา รพ.นภาลัย และให้
หน่วย รพ.นภาลัย สมัครชมรมจิตอาสาผ่านทาง website ของกระทรวงสาธารณสุข
-ในปีนี้การจัดสรรงบประมาณจะเป็นรูปแบบพิเศษที่ต่างไปจากการจัดสรรเดิม เนื่องจาก รพ.เข้า
สู่ระดับวิกฤติทางการเงินระดับ 7 และ รพ.คงต้องดาเนินการตามแนวทางที่ สสจ.กาหนด/ติดตาม
มติที่ประชุม -รับทราบ
2. เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอบางคนที ประจาเดือนตุลาคม 2562
คุณสุรศักดิ์
-ไม่มี
มติที่ประชุม -รับทราบ
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-2ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕62 วันที่ 9 ตุลาคม 2562
คุณสุรศักดิ์
-ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนภาลัย ร่วมกันทบทวนและแก้ไขรายงานการประชุม
ครั้งที่ 9/๒๕62 วันที่ 9 ตุลาคม 2562
(ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนภาลัย ร่วมกันพิจารณาทบทวนรายงาน)
มติที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕62 วันที่ 9 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมแล้ว
3.1 การลงข้อมูลในโปรแกรม Thai COC
คุณอารมย์
-กาลังดาเนินการข้อตกลงในเรื่องผู้มีอานาจลงนามในใบเปิดเผยข้อมูลทาง Website ซึ่งหน่วย
รพ.นภาลัย ลงนามโดย ผอ.โรงพยาบาล และในส่วนของ รพ.สต. สามารถลงนามได้เองโดย ผอ.รพ.สต. หรือท่าน
สาธารณสุขอาเภอ
มติที่ประชุม -รับทราบ
3.2 ความคืบหน้าการคัดกรองผู้ป่วย NCD การตรวจตา/จอประสาทตา/TB
คุณอารมย์
-ปัจจุบันดาเนินการคัดกรองได้ ดังนี้ DM = 21.72%, HT = 13.36%, ตา = 21.99%
มติที่ประชุม -รับทราบ
3.3 การเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการด้านยา
คุณรุ่ง
-ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกยาเดิม เป็นระบบ MMIS เรียบร้อยแล้ว โดยจัดประชุม
ชี้แจงให้หน่วยเบิกของ รพ. และ รพ.สต. ทราบวิธีการเข้าระบบ และรวมคลังยา+วัสดุวิทยาศาสตร์ กาหนดให้
เป็นคลังเดียว ซึ่งอาจจะต้องขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มจานวน 2 ชุด ไว้สาหรับคลังยา คุณสมบัติต้องเป็น
ระบบ Window7 ขึ้นไป
มติที่ประชุม -รับทราบ
3.4 การจัดทาและเสนอแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563 (Planfin)
คุณสุรศักดิ์
-ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมาทาง CFO เขตสุขภาพที่ 5 ได้มีการปรับเกลี่ยเงินในระดับ
เขต และจัดสรรยอดเงินใหม่ตามเกณฑ์ประชากร < 30,000 คน จึงทาให้ต้องมีการแก้ไขและปรับปรุง Planfin
ปี 2563 ใหม่ และขอนาเสนอเพื่อทบทวน/ขอความเห็นชอบใหม่อีกครั้ง (ตามเอกสาร)
มติที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อทราบ (กลุ่มงานต่างๆ)
4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.1.1 แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2563
คุณสุรศักดิ์
-สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
2563 ของหน่วยรับตรวจ รพ.สต.ของ 3 อาเภอ โดยทีมตรวจสอบภายในตามคาสั่ง ที่ 90/2560 ลว.15 พย.
2562 ในช่วงเดือนมีนาคม และพฤษภาคม 2563 และตรวจสอบภายใน รพ.นภาลัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2563 โดยทีม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลและประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินที่แจกไป ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์
-ที ม ตรวจสอบภายใน ตามคาสั่ง ดังกล่าวในส่วนของโรงพยาบาลนภาลัย ที่ ต้องลงตรวจสอบ
ภายใน หน่วยรับตรวจ รพ.สต.ของ 3 อาเภอ มี 2 ท่าน คือ 1) นายรุ่ง มาสิก 2) นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
มติที่ประชุม -รับทราบ
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-34.1.2 การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2563
คุณสุรศักดิ์
-สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการควบคุมภายใน
และผู้สอบทานการประเมินผลของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 และ
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1. ให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลนภาลัย เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน
2. ให้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นัก จัดการงานทั่วไป) เป็นผู้ป ระสานกากับ ติดตามการ
รายงานของส่วนงานย่อยต่างๆ
3. ให้หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลนภาลัย เป็นผู้สอบทานการประเมินผลของหน่วยงาน
โรงพยาบาลนภาลัย (แบบ ปส.)
-โดยกลุ่ม งานบริหารทั่วไป จะขอนัดประชุมแนวทางการรายงานการควบคุมภายใน ร่วมกับ
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม -รับทราบ
4.1.3 คาสั่งแต่งตั้ง ผู้ต รวจประเมิ นแบบส ารวจหลั กฐานเชิ ง ประจัก ษ์ (EvidenceBased) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2563
คุณสุรศักดิ์
-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2563 ตามคาสั่ง สป.
ที่ ......... /2562 ลว.............. 2562 ในส่วนของโรงพยาบาลนภาลัย ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินแบบ
ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพที่ 5 คือ 1) นายรุ่ง มาสิก 2) นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
มติที่ประชุม -รับทราบ
4.1.4 แจ้งผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
คุณสุรศักดิ์
-สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี แจ้งผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลนภาลัย มีผลการเยี่ยมประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
“ระดับคุณภาพ” และกาหนดเข้าป้ายประกาศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม -รับทราบ
4.1.5 เน้นย้าการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด
คุณสุรศักดิ์
-ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน ตามที่ได้กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ มาตรการปิดไฟดวงที่ไม่จาเป็น
มติที่ประชุม -รับทราบ
4.1.6 ติดตามการรายงานผลประเมินการควบคุมภายใน 5 มิติ โรงพยาบาลนภาลัย
คุณสุรศักดิ์
-ตามโรงพยาบาลนภาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย
1. คณะกรรมการผู้ตรวจทานข้อมูล ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
1. ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย
2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
3. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ กรรมการ
โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
-4- / 1.สอบทาน...

-41. สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลการควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EIA: Electronics Internal Control Assessments) ของโรงพยาบาล ที่
คณะกรรมการประเมินผล
ได้บันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว
2. รับรองการประเมินผลข้อมูลการควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(EIA: Electronics Internal Control Assessments) ของโรงพยาบาลที่ดาเนินการสอบ
ทาน และพบว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน
3. รายงานผลการสอบทาน และรับรองข้อมูลผลการควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(EIA: Electronics Internal Control Assessments) ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบ
2. คณะกรรมการประเมินผล 5 มิติ ประกอบด้วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน (มิติด้านการเงิน)
1. นางเกศสุดา เทศนา
2. นางสาวอรรถา บุญมา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล)
3. นางสาวนงลักษณ์ อยู่สวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (มิติด้านงบการเงิน)
4. นางสายสุนีย์ จันทร์ทอง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (มิติด้านการบริหารพัสดุ)
5. นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (มิติด้านระบบควบคุมภายในฯ)
โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. ประเมินผลข้อมูลการควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA: Electronics
Internal
Control Assessments) ของโรงพยาบาลทัง้ 5 มิติ ทาง http://iad.moph.go.th/main/eia/
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
2. จัดส่ง file เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ทาง http://iad.moph.go.th/main/eia/
-คณะกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงเนือ่ งจากมีเกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการดังนี้
มิติด้านการเงิน จากเดิมเป็น นางสาวจิรารัตน์ ชัยวัฒน์ จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน
มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล จากเดิมเป็น นางสาวพรรณวดี ชวนอุบล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
มิติด้านการบริหารพัสดุ จากเดิมเป็น นางสาววีรวะรรณ ดอกไม้งาม นักวิชาการเงินและบัญชี
-คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบประเมินผลข้อมูลการควบคุมภายใน 5 มิติ ส่งเอกสารแนบ File
ขึ้นเว็บ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม -รับทราบ
4.1.3 การประเมิน ITA ไตรมาส 1 ปี 2562
คุณอรัญญา -สสจ.สมุทรสงคราม กาหนดส่งเอกสารการประเมิน ITA ไตรมาส 1 ปี 2563 EB1-4 ภายใน
วันที่ 3 มกราคม 2563 โดยใน EB 1-4 เป็ นเรื่องของงานพัสดุ และก าหนดให้ EB 5-7 ในปี 2563 นี้ เป็น
ภารกิจหลักเป็นเรื่องของงานสุขภาพจิตและจิตเวช กลุ่มงานพยาบาล ร่วมดาเนินการ
-ส่วนในเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ประสานทีมคณะกรรมการความเสี่ยงดาเนินการร่วม หัวข้อ
อื่นๆทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาเนินการรับผิดชอบ
-กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ามาตรการต่างๆ เช่น การใช้รถยนต์ของราชการ / การใช้ไฟฟ้า /
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ขอให้ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม -รับทราบ
-5- / 4.1.4 ติดตาม...

คุณอรัญญา

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

-54.1.4 ติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัด/แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563
ไตรมาส 1 ปี 2563
-แจ้งทุกกลุ่มงาน ให้ดาเนินการติดตามผลงานตามตัวชี้วัด/แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563
ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 เนื่องจากจะเข้าสู่รอบการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
2563 รอบที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มงานหรือหน่วยงานใดที่ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด หรือการกรอกข้อมูลตัวชีวัด THIP2 ยังไม่ได้ตามเป้าหมายขอให้เร่งดาเนินการ โดย
กรอกข้อมูลผ่านระบบ Intranet ของ รพ. //งานคุณภาพโรงพยาบาลนภาลัย Napalai-3 (H)
-รับทราบ
4.2 กลุ่มงานทันตกรรม
4.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
4.4 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4.5 กลุ่มงานการพยาบาล
4.6 กลุ่มงานการแพทย์
4.7 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
4.8 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
4.9 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
4.10 งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลนภาลัย
-ไม่มี
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (กลุ่มงานต่างๆ)
5.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5.1.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค(รพ.นภาลัย)
คุณสุรศักดิ์
-ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.2554 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดจัดสวัสดิการภายในให้มี
ประสิท ธิภาพ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลัง ใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ตามหนังสือ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.013/1275 ลว.18 มค. 2559
-ในการนี้ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาแก้ไขรายชื่อคณะอนุกรรมการ
สวัส ดิก ารสวัสดิการ โรงพยาบาลนภาลัย ที่ 65/2561 ลว. 7 ธันาวาคม 2561 ส านัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เนื่องจากมีคณะอนุกรรมการในลาดับที่ 7 และ 8 ลาออกจากราชการ เพื่อขอรับการแต่งตั้งทดแทน
จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เป็นอนุกรรมการ และขอกาหนดแต่งตั้ง จานวน ............. คน ดังนี้
1. นายเดชา มีสุข
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย เป็น ประธานอนุกรรมการ
2. นายวัชรชัย ทิวากรกฎ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
เป็น รองประธานอนุกรรมการ
3. นายรุ่ง
มาสิก
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
เป็น อนุกรรมการ
4. นางพักตร์ศิริ เกื้อกูล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เป็น อนุกรรมการ
5. นางอารมย์ อร่ามเมือง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เป็น อนุกรรมการ
6. นางณิชนันทน์ จิระนภากุลวัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ เป็น อนุกรรมการ
7. นางกรรณิกา กลัดเกล้า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เป็น อนุกรรมการ
-6- / 8. นางเกศสุดา...

-68. นางเกศสุดา เทศนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น อนุกรรมการและเหรัญญิก
ชานาญงาน
9. นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางวิมล คงด้วง
นักกายภาพบาบัดชานาญการ เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมกันพิจารณา)
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ พิจารณาเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ใน รพ.นภาลัย ร่วม
จัดตั้ง เป็นคณะอนุก รรมการสวัส ดิก าร โรงพยาบาลนภาลัย จ านวน 10 คน และเสนอชื่อไปยัง ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการแต่งตั้ง (ทดแทน) ดังนี้
1. นายเดชา มีสุข
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย เป็น ประธานอนุกรรมการ
2. นายวัชรชัย ทิวากรกฎ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
เป็น รองประธานอนุกรรมการ
3. นายรุ่ง
มาสิก
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
เป็น อนุกรรมการ
4. นางพักตร์ศิริ เกื้อกูล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เป็น อนุกรรมการ
5. นางอารมย์ อร่ามเมือง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เป็น อนุกรรมการ
6. นางณิชนันทน์ จิระนภากุลวัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ เป็น อนุกรรมการ
7. นาสาวพรรณวดี ชวนอุบล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เป็น อนุกรรมการ
8. นางสาวจิรารัตน์ ชัยวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น อนุกรรมการและเหรัญญิก
ชานาญงาน
9. นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางวิมล คงด้วง
นักกายภาพบาบัดชานาญการ เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.2 กลุ่มงานทันตกรรม
5.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
5.4 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
5.5 กลุ่มงานพยาบาล
5.6 กลุ่มงานการแพทย์
5.7 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค /กลุ่มงานรังสีวิทยา
5.8 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
-ไม่มี
มติที่ประชุม -รับทราบ
5.9 กลุ่มงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
5.9.1 การกาหนดวันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565
คุณกรรณิกา -เสนอให้กาหนดวันประชุมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 ในช่วงเดือนมกราคม
2563 ภายหลังจากที่ สสจ.กาหนดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม -รับทราบ และเห็นชอบตามทีเ่ สนอ
5.10 งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลนภาลัย
-ไม่มี
มติที่ประชุม -รับทราบ

-7- / ระเบียบวาระที่ 6...

-7ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี
มติที่ประชุม -รับทราบ
-เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ นายเดชา มีสุข ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย ประธานการ
ประชุม จึงขอปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนภาลัย
ปิดประชุม เวลา ๑6.50 น.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายเดชา

ช้างคนมี
ช้างคนมี
มีสุข

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้พิมพ์/ทาน
ตรวจ

