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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลท่าแซะ
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ อาคารกลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครอบครัว
………………………………………
เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ตัวชี้วดั จังหวัด
1.1 วาระจังหวัด
- ผูส้ ู งอายุ
- สารเคมี
- NCD
- การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพจิต ปี 2563 (ฆ่าตัวตาย)
2. แผนยุทธศาสตร์ โซนเหนือ มีนายแพทย์อนุ ทองแดง รับผิดชอบ
1.2 ความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.3 คณะกรรมการที่ปรึ กษาโรงพยาบาล
3. วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผูต้ รวจราชการมาเยีย่ มด่านหน้าโรงพยาบาลท่าแซะ
4. 5 ส.ของโรงพยาบาล ให้ดาเนินการทุกวันศุกร์ พร้อมถ่ายรู ปลงไลน์แจ้งให้ทราบ สาหรับความ
สะอาดบ้านพัก มอบคุณมณฑา ดาเนินการและผูอ้ านวยการและคณะกรรมการบริ หารตรวจเยีย่ ม
5. การแต่งกาย
 แต่งกายสุ ภาพ
 ใส่ เสื้ อลายสี ส้มทุกวันศุกร์ สปั ดาห์ที่สอง
 กรณี ไปประชุมหรื อไปราชการให้ใส่ ผา้ ไทยในวันอังคารและวันศุกร์
 ห้ามนุ่งกางเกงยืนส์มาทางาน
 ใส่ เสื้ อสี ขาวและฟอร์มสาธารณสุ ขพร้อมติดป้ายหรื อสวมป้ายชื่อ
6. งบลงทุนปี 2563 ได้รับ
6.1 เครื่ องอัลตร้าซาวน์
6.2 เครื่ องซักผ้า
6.3 ยูนิตทาฟัน และ
6.4 รถรี เฟอร์
7. งบจังหวัดได้รับตึกห้าชั้น
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8. งบ 2564 ได้รับเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ
9. ให้ขายทอดตลาด/บริ จาค
 รถวอลโว่ และหม้อนึ่ง (ขายทอดตลาด)
 รถน้ า (บริ จาค) ให้ประสาน อบต.ทรัพย์อนันต์ โดยให้ นายก อบต.ทรัพย์อนันต์และ
ปลัดมาพบ ผอ.
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองระเบียบวาระการประชุม
มติ รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ผา่ นมา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องที่เสนอพิจารณา
1. การจัดงานปี ใหม่
มติที่ประชุม - จัดวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 16.00 น.
- ของขวัญ
1.1.1 คณะกรรมการบริ หารไม่นอ้ ยกว่า 1,500 บาท
1.1.2 หัวหน้าฝ่ ายหัวหน้างาน ไม่นอ้ ยกว่า 750 บาท
1.1.3 ข้าราชการไม่นอ้ ยกว่า 350 บาท
1.1.4 พนักงานราชการและลูกจ้าง ไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท
- รู ปแบบงาน งานค๊อกเทล สถานที่หน้า โรงพยาบาล แจ้งรายชื่อได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 - 20 ธค.62
2. การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนนศ.วิทยาลัยพยาบาล
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้จ่ายในเดือนเมษายน 2563 โดยใบสาคัญรับเงินให้ลงเป็ นโรงพยาบาลท่าแซะ
3. การจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันปี ใหม่
มติที่ประชุม อนุมตั ิ (รอหนังสื อสั่งการจากจังหวัด) โดยจ่ายแพทย์ สองเท่า วิชาชีพอื่นเท่าครึ่ ง ของระเบียบ
(ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2563)
และเฉพาะของแพทย์ ตั้งแต่ เวลา 08.00น.วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 08.00 น.ของวันที่ 2 มกราคม 2563
4. การลาช่วงปี ใหม่และวันสงกรานต์
มติที่ประชุม ให้ลากิจหรื อลาพักผ่อนได้เพียง 1 วัน โดยเริ่ มตั้งแต่เมษายน 2563 กรณี มีความจาเป็ นเพิ่มเติมให้
แจ้งหัวหน้าฝ่ ายหัวหน้างานเพื่อเสนอผอ.ต่อไป และการลาป่ วยต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง
5. พอ.สว.
มติที่ประชุม ให้พิจารณาคนที่จะไปร่ วม พอ.สว.ไม่กระทบกับค่าตอบแทน และไปตามความเหมาะสม
6. เรื่ องร้านค้าสวัสดิการ (ร้านอาหาร)
มติที่ประชุม เพิ่มค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป ให้ผรู ้ ับผิดชอบโภชนาการ
ตรวจอาหารกรณี ไม่ผา่ นให้ยกเลิก
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องของฝ่ ายต่าง ๆ
ฝ่ ายบริ หาร 1.แจ้งเรื่ องรายงานสถานการณ์การเงินการคลังประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
2.เรื่ อง ITA ขอความร่ วมมือฝ่ ายต่าง ๆ ในการดาเนินการ
3.การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแจ้งเรื่ องไป สป.และติดต่อ
กรมธนารักษ์เพื่อดาเนิ นการติดต่อ
กลุ่มการพยาบาล แจ้งเรื่ อง 2 PSAFTY ใช้โปรแกรมของ สรพ.
กลุ่มงานเวชปฏิบตั ิ แจ้งเรื่ อง HA ยาเสพติด โดยคณะกรรมการจะเข้ามา Reacct ในวันที่ 27
ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องอื่น ๆ
1. เนื่องจาก นายแพทย์ธรธรณ์ ทรัพย์มี ต้องไปปฏิบตั ิงานที่คลินิก NCD ตั้งแต่เดือนธันวาคม
2562 จึงขอสนับสนุนแพทย์จากโรงพยาบาลปากน้ าชุมพร มาปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาลท่าแซะ
โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบ
2. เรื่ อง ชี้แจงประกาศมาตรการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นการกับเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีผล
สัมฤทธิ์ ต่า ตามหนังสื อ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0032.006/5578 ลงวันที่
25 กันยายน 2562 เรื่ อง ขอส่ งสาเนาประกาศ
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานราชการ สังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชุมพร รายละเอียดตาม
เอกสาร ที่แนบ)
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ) นงเยาว์ ยังสุ ข
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนงเยาว์ ยังสุ ข)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ) สุ ชาติ ชูจนั ทร์
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายสุ ชาติ ชูจนั ทร์ )
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
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ทราบ
(ลงชื่อ)

อนุ ทองแดง
(นายอนุ ทองแดง)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ

สาเนาถูกต้อง

(นายสุ ชาติ ชูจนั ทร์)
นักวิชาการสาธารณสุ ข รักษาการในตาแหน่ง
นักจัดการงานทัว่ ไป

วนิดา คัด/ทาน

