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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลท่าแซะ 
คร้ังท่ี 2/2563 

วนัท่ี  12  มีนาคม  พ.ศ.2563 
ณ อาคารกลุ่มงานเวชปฏิบติัครอบครัว 
……………………………………… 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธาน  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

1.   ตวัช้ีวดัจงัหวดั    
1.1  วาระจงัหวดั 

-   ผูสู้งอาย ุ
                            -  สารเคมี 

       -   NCD 
-  การเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต ปี 2563 (ฆ่าตวัตาย) 

               2.  แผนยทุธศาสตร์  โซนเหนือ  มีนายแพทยอ์นุ  ทองแดง  รับผดิชอบ 
1.2 ความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
1.3 คณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงพยาบาล 

3. วนัท่ี  26  ธนัวาคม  2562  ผูต้รวจราชการมาเยีย่มด่านหนา้โรงพยาบาลท่าแซะ 
4. 5 ส.ของโรงพยาบาล  ใหด้ าเนินการทุกวนัศุกร์  พร้อมถ่ายรูปลงไลน์แจง้ใหท้ราบ  ส าหรับความ

สะอาดบา้นพกั มอบคุณมณฑา  ด าเนินการและผูอ้  านวยการและคณะกรรมการบริหารตรวจเยีย่ม 
5. การแต่งกาย 

 แต่งกายสุภาพ 
 ใส่เส้ือลายสีส้มทุกวนัศุกร์สปัดาห์ท่ีสอง 
 กรณีไปประชุมหรือไปราชการใหใ้ส่ผา้ไทยในวนัองัคารและวนัศุกร์ 
 หา้มนุ่งกางเกงยนืส์มาท างาน 
 ใส่เส้ือสีขาวและฟอร์มสาธารณสุขพร้อมติดป้ายหรือสวมป้ายช่ือ 

6. งบลงทุนปี 2563  ไดรั้บ 
6.1  เคร่ืองอลัตร้าซาวน์   
6.2  เคร่ืองซกัผา้   
6.3  ยนิูตท าฟัน  และ 
6.4  รถรีเฟอร์ 

7. งบจงัหวดัไดรั้บตึกหา้ชั้น   
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8. งบ  2564  ไดรั้บเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 
9. ใหข้ายทอดตลาด/บริจาค 

 รถวอลโว ่ และหมอ้น่ึง  (ขายทอดตลาด) 
 รถน ้า (บริจาค)  ใหป้ระสาน อบต.ทรัพยอ์นนัต ์ โดยให ้นายก อบต.ทรัพยอ์นนัตแ์ละ

ปลดัมาพบ ผอ. 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองระเบียบวาระการประชุม 
                     มติ   รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามรายงานการประชุม  คร้ังท่ีผา่นมา 
                    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองท่ีเสนอพิจารณา 

1.  การจดังานปีใหม่ 
มติท่ีประชุม  -     จดัวนัท่ี  27  ธนัวาคม  2562  เวลาตั้งแต่  16.00 น. 

- ของขวญั  
1.1.1 คณะกรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่ 1,500  บาท 
1.1.2 หวัหนา้ฝ่ายหวัหนา้งาน  ไม่นอ้ยกวา่  750  บาท 
1.1.3 ขา้ราชการไม่นอ้ยกวา่  350  บาท 
1.1.4 พนกังานราชการและลูกจา้ง ไม่นอ้ยกวา่  100  บาท 

- รูปแบบงาน  งานคอ๊กเทล สถานท่ีหนา้ โรงพยาบาล  แจง้รายช่ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี  11  - 20 ธค.62 
2. การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนนศ.วทิยาลยัพยาบาล    

มติท่ีประชุม   อนุมติัให้จ่ายในเดือนเมษายน 2563  โดยใบส าคญัรับเงินใหล้งเป็นโรงพยาบาลท่าแซะ 
3. การจ่ายค่าตอบแทนช่วงวนัปีใหม่ 

มติท่ีประชุม  อนุมติั (รอหนงัสือสั่งการจากจงัหวดั) โดยจ่ายแพทย ์สองเท่า  วชิาชีพอ่ืนเท่าคร่ึง  ของระเบียบ 
(ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 ถึงเวลา 08.00 น. ของวนัท่ี 2 มกราคม 2563) 
และเฉพาะของแพทย ์ ตั้งแต่ เวลา 08.00น.วนัท่ี 28  ธนัวาคม  2562 ถึงเวลา 08.00 น.ของวนัท่ี 2  มกราคม  2563 

4. การลาช่วงปีใหม่และวนัสงกรานต ์  
มติท่ีประชุม   ใหล้ากิจหรือลาพกัผอ่นไดเ้พียง 1 วนั  โดยเร่ิมตั้งแต่เมษายน  2563  กรณีมีความจ าเป็นเพิ่มเติมให้
แจง้หวัหนา้ฝ่ายหวัหนา้งานเพื่อเสนอผอ.ต่อไป  และการลาป่วยตอ้งมีใบรับรองแพทยทุ์กคร้ัง 

5. พอ.สว.   
มติท่ีประชุม   ใหพ้ิจารณาคนท่ีจะไปร่วม พอ.สว.ไม่กระทบกบัค่าตอบแทน และไปตามความเหมาะสม   

6. เร่ืองร้านคา้สวสัดิการ  (ร้านอาหาร) 
มติท่ีประชุม   เพิ่มค่าเช่าเดือนละ  5,000  บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์  2563  เป็นตน้ไป  ใหผู้รั้บผดิชอบโภชนาการ
ตรวจอาหารกรณีไม่ผา่นใหย้กเลิก 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองของฝ่ายต่าง ๆ 
                       ฝ่ายบริหาร     1.แจง้เร่ืองรายงานสถานการณ์การเงินการคลงัประจ าเดือนพฤศจิกายน  2562 
                                             2.เร่ือง ITA  ขอความร่วมมือฝ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินการ 
                                             3.การจดัสวสัดิการภายในโรงพยาบาลอยูร่ะหวา่งด าเนินการแจง้เร่ืองไป สป.และติดต่อ
กรมธนารักษเ์พื่อด าเนินการติดต่อ 
                      กลุ่มการพยาบาล  แจง้เร่ือง 2 PSAFTY  ใชโ้ปรแกรมของ สรพ. 
                      กลุ่มงานเวชปฏิบติั   แจง้เร่ือง  HA ยาเสพติด  โดยคณะกรรมการจะเขา้มา Reacct ในวนัท่ี  27  
ธนัวาคม  2562                     
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืน  ๆ  

1. เน่ืองจาก นายแพทยธ์รธรณ์  ทรัพยมี์  ตอ้งไปปฏิบติังานท่ีคลินิก NCD  ตั้งแต่เดือนธนัวาคม  
2562  จึงขอสนบัสนุนแพทยจ์ากโรงพยาบาลปากน ้าชุมพร  มาปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลท่าแซะ  
โดยใหเ้บิกจ่ายตามระเบียบ 

2. เร่ือง ช้ีแจงประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบติังานและการด าเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีผูมี้ผล 
สัมฤทธ์ิต ่า  ตามหนงัสือ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร ท่ี ชพ 0032.006/5578 ลงวนัท่ี   
25  กนัยายน  2562 เร่ือง  ขอส่งส าเนาประกาศ  

- หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ลูกจา้ง 
ประจ า และพนกังานราชการ สังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร  รายละเอียดตาม 
เอกสาร ท่ีแนบ) 

                      ปิดประชุมเวลา 17.00  น.                                                                             
                                                    (ลงช่ือ)     นงเยาว ์ยงัสุข                              ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวนงเยาว ์ ยงัสุข)           
       เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน                                                                                                                             
                                                                 (ลงช่ือ)         สุชาติ  ชูจนัทร์                        ผูต้รวจรายงานการประชุม 
       (นายสุชาติ  ชูจนัทร์)           
          นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
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             ทราบ 

                                                                               

           (ลงช่ือ)            อนุ  ทองแดง                     
          (นายอนุ  ทองแดง)           
          ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 
                ส าเนาถูกตอ้ง 

 
             (นายสุชาติ  ชูจนัทร์) 
นกัวชิาการสาธารณสุข รักษาการในต าแหน่ง 
            นกัจดัการงานทัว่ไป        วนิดา คดั/ทาน 


