












สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลยางสีสุราช 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันอังคารที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยางสีสุราช 

 

เร่ิมประชุม  เวลา  1๓.๓0  น. 
 

รายช่ือคณะกรรมที่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายภาคภูมิ  อินทร์ม่วง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช 
๒.  นายอรรถวุฒิ  พรมรัตน์  นายแพทย์ชำนาญการ 
๓.  นางสาวทิพาพร  ยอดญาติไทย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
๔.  นางกาญจนา  จันทะนุย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๕.  นางอะนุตย์  ปุริสังข์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๖.  นางสาวปฏิมาวดี  มูลวงศ์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
๗.  นางสาวอัจฉรา  มีดวง   เภสัชกรชำนาญการ 
๘.  นายธีระวัฒน์  ไลออน   นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
๙.  นางสาวสภุาพร  ปัญญาวงษ์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๑๐.  นางนิจพร  สว่างไธสง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๑.  นางชวลัลักษณ์  รัตนสิงหา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๒.  นางอรุณรัตน์  แก้วพะเนาว์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๓.  นางสาวณัชชานันท์  จันบุดสี  จพ.วิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 
๑๔.  นางเยาวพัชร  รัฐหนองขี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๕.  นางวรางคณา  หงษ์สีทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๖.  นางวิยดา  ดุลยเกียรต ิ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๗.  นางมยุรฉัตร  อุทปา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๘.  นายสุดตา  เสนารินทร ์  จพ.สาธารณสุขอาวุโส 
๑๙.  นางขวัญฤทัย  ศิริเบญจศีล  นักจัดการงานทั่วไป 
 

รายช่ือกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นางพรรณี  ยอดญาติไทย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ติดราชการ 

๒.  นายศราวุธ  กลางเดช   นักโภชนาการ    ติดราชการ 
๓.  นางประครอง  ประกิระนะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ติดราชการ 
๔.  นางพิศสมัย  ไลออน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ติดราชการ 



๕.  นางสาวธัญญามาศ  ทีงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ติดราชการ 
๖.  นางศุภลักษณ์  ทองจันทร์  จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
- 

 

วาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายแพทย์ภาคภูมิ  อินทร์ม่วง 

 ๑.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช  แนะนำตนเองภายหลังรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลยาง 

สีสุราชคนใหม่  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

๒.  การประชุมคณะกรรมการบริหาร  จะประชุมทุกเดือน ๆ ละ ๑  ครั้ง  หลังจากประชุมคณะกรรมการ 

คปสอ.  ถ้าหน่วยงานใดมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุม  ขอให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

 ๓.  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข 

  การปฏิบัติงานประจำโดยใช้หลักยุทธศาสตรความเปนเลิศ  ๔  ดาน  คือ  

๑) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคมุครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & 

Protection Excellence)  

๒) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)  

๓) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ  

๔) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

ประกอบดวย  ๑๕  แผนงาน 

 ๔.  การดำเนินงานงบค่าเสื่อม  จะดำเนินการช้ากว่าปีที่ผ่านมา 

๕.  การดำเนินงาน  Action plan  ปี ๒๕๖๓ 

๕.๑  แผนบุคลากร  วิเคราะห์ส่วนขาด  ส่วนเกิน  โดยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี  ซึ่งรวมถึงแผน  OD  ของโรงพยาบาล/สสอ.  รวมถึงการรับรองแผนด้วย 

๕.๒  แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข  ซึ่งเป็นแผนงานเกี่ยวกับการดูแลประชาชนในพื้นที่รวม

งบประมาณแผนพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๓  แผนเงินบำรุง  ครุภัณฑ์การแพทย์  สำนักงาน  งานบ้าน-งานครัว  บริโภค  ฯลฯ 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน 



  -  การอบรม  การพัฒนาต่าง ๆ  ให้เสร็จในไตรมาสที่  ๒  หลังจากแผนอนุมัติแล้วให้ดำเนินงานให้

แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๕  สงิหาคม  ๒๕๖๓  โดยแต่ละหน่วยงานต้องขอเสนอโครงการผ่านกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  

เพ่ือให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปตรวจสอบต่อไป 

๖.  การรับประเมิน HA  ในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  -  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ขอให้แต่ละหน่วยงานเตรียม

งาน  ข้อมูลต่าง ๆ  และผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย 

 ๗.  กำหนดการงานกฐินต่าง ๆ 

-  งานบุญกฐินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ประจำปี ๒๕๖๒  วันที่  ๖  พฤศจิกายน 

๒๕๖๒  ณ  วัดศรีอรุณ ต.หนองแวง อ.กุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 

-  งานบุญกฐินวัดป่าสามัคคีธรรม  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  วนัที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

  

-  งานบุญกฐินจังหวัดเลย  วนัที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

วาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-  ไม่มี 

วาระท่ี  ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ / พิจารณา 

นายสุดตา เสนารินทร์ 

๑.  กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ยินดีต้อนรับนายแพทย์ภาคภูมิ  อินทร์ม่วง 

๒.  พฤติกรรมผิดวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง  เนื่องด้วยเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒  มีการตรวจพบฉี่สีม่วงใน 

ลูกจ้างคนงาน  นายอเนก  จันดาหัวดง  ตำแหน่งพนักงานบริการ  จึงขอหารือที่ประชุมในการดำเนินการด้าน

ระเบียบวินัย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย  ตามระเบียบขั้นตอน 

 ๓.  แจ้งเรื่องเสนอความต้องการวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ให้ส่งภายในวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   

 ๔.  แผนครุภัณฑ์ต้องใช้แยกจากแผน  Planfin 

 ๕.ขอทบทวนในเรื่องการจัดทำโครงการ  และการไปราชการ 

  -  เรื่องอนุมัติยืมเงินโครงการ/ไปราชการ  ต้องขอก่อนอย่างน้อย  ๗  วัน 

-  ขออนุมัติยืมเงินไปราชการ   ต้องคืนเงินยืมภายใน  ๑๕  วัน   

-  ขออนุมัติยืมเงินจัดทำโครงการ  ต้องคืนเงินยืมภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากอนุมัติแผน  จะเชิญ

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง 



๖.  รายงานควบคุมภายใน ปค ๔  ปค ๕  ขอให้หน่วยงานส่งรายงานควบคุมภายใน  จะแจกแบบฟอร์มให้

หน่วยงานอีกครั้ง  ให้ส่งหลังจาก  HA  ไม่เกินวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

๗.  การบริหารงบค่าเสื่อม  ปี  ๒๕๖๓ 

 -  งบค่าเสื่อม  ๗๐% ยูนิตทำฟัน  รพ.สต. ,  คอมพิวเตอร์  รพ. ,  รพ.สต.งบค่าเสื่อม  ๑๐%  :  เครื่องนึ่ง 

 -  งบค่าเสื่อม  ๒๐%  :  เครื่องซักผ้า    มติที่ประชุม  อนุมัติทั้งสองรายการ 

 ๘. แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ     

ครั้งที่ ๒  ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม

รายละเอียดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ตามรายละเอียดเอกสาร 

นางสาวทิพาพร  ยอดญาติไทย 

 -  การลาออกของลูกจ้าง  นายสมิทธิพล  เดชชัย  พนักงานบริการ  จะลาออกวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

ขอหารือคุณสมบัติของการจ้างลูกจ้างคนใหม่ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติทดแทน 

นางมยุรฉัตร  อุทปา 

 -  การบันทึกเวชระเบียนให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ 

มติที่ประชุม   เห็นควรให้มีการล็อกทุกจุดบริการที่มีการบันทึก  เพื่อให้มีการบันทึกท่ีสมบูรณ์ที่สุด  และ

เพ่ิมคอมพิวเตอร์   จำนวน  ๓  เครื่อง 

นางอะนุตย์  ปุริสังข์ 

 -  การฝังยาคุมกำเนิด   

มติที่ประชุม  ขอให้กลุ่มงานเวชฯ  ให้บริหารบุคลากรในการให้บริการและส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ิมเติม 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

นางอะนุตย์  ปุริสังข์ 

 ๑.  แจ้งเรื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  จะประชุมทุกวันที่  ๒  ของเดือน  ถ้าตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อน

ออกไป  โดยที่ว่าการอำเภอจะทำหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 

 ๒.  งานกฐินอำเภอ  วันที่  ๗ – ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  วันที่  ๗  วันรวม  วันที่  ๘  วันทอด  ทอดถวาย  

ณ  วัดบ้านหัวเรือ  ต.แวงดง  อ.ยางสีสุราช  จ.มหาสารคาม 

นางนิจพร  สว่างไธสง 

 ๑.  ครุภัณฑ์ห้องตรวจแพทย์  เก้าอ้ี  พัง  ๑  ตัว  ทีห่้องเบอร์  ๓  งาน  OPD  จึงขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์

ทดแทนไว้ในแผน ปี  ๒๕๖๓  และอยากให้แอร์ห้องตรวจอยู่  ๒  ฝั่ง  เพ่ือการระบายอากาศที่ดีเหมือนเดิม 



 ๒.  ตารางการออกตรวจของแพทย์  ขอให้องค์กรแพทย์จัดทำตารางออกตรวจที่ชัดเจน 

นายธีระวัฒน์  ไลออน 

 ๑.  แจ้งเรื่องการจราจรของโรงพยาบาล  สถานที่จอดรถไม่กว้างขวาง  อยากให้จัดให้เป็นระเบียบ 

นางอรุณรัตน์  แก้วพะเนาว์ 

 ๑.  เรื่องการเยี่ยมสำรวจจาก  สรพ.  ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ

ปราศจากเชื้อ  ให้ตรวจเช็คดูวันหมดอายุ  และเรื่องความสะอาด  การหยิบใช้ของ  โดยให้ใช้ระบบ  First In,  

First Out 

 ๒.  เรื่องขยะ  การขนย้าย  จะขออนุมัติซื้อถังในการขนย้ายขยะ ไปยังจุดพักขยะ  และจะทำหนังสือเชิญ

เจ้าหน้าที่ในส่วนของคนงานเข้าร่วมประชุมในเรื่องการคัดแยกและขนย้ายขยะอีกครั้ง 

นางกาญจนา  จันทะนุย 

 ๑.  แจ้งรายละเอียดเรื่องงาน  HA   

  -  ส่งเอกสารก่อนการเยี่ยมสำรวจ  ๒  สัปดาห์  มีผู้เยี่ยมสำรวจ  จำนวน  ๓  ท่าน 

  -  อาจารย์จะเดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินบุรีรัมย์  เวลา  ๑๔.๕๕ น.  และพักท่ีโรงแรมอาทิตยา   

อ.นาเชือก  ขอให้คุณทิพาพร  ยอดญาติไทย  ไปรับอาจารย์ที่สนามบิน  ในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  และไปส่งที่

โรงแรมอาทิตยา  อ.นาเชือก 

  -  กำหนดการในการรับ – ส่ง อาจารย์  

-  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

   -  ๐๗.๑๕  น.  ให้พนักงานขับรถไปรับอาจารย์ที่โรงแรมอาทิตยา  อ.นาเชือก 

   -  ๑๘.๐๐  น.  ให้พนักงานขับรถไปส่งอาจารย์ที่โรงแรมอาทิตยา  อ.นาเชือก 

  - วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

   -  ๐๗.๑๕  น.  ให้พนักงานขับรถไปรับอาจารย์ที่โรงแรมอาทิตยา  อ.นาเชือก 

   -  ๑๔.๐๐  น.  ให้พนักงานขับรถไปส่งอาจารย์ขึ้นเครื่องที่สนามบินบุรีรัมย์ 

   

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้จดบันทึกการประชุม    

                                                                (นางขวัญฤทัย  ศิริเบญจศีล) 



                                  นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสุดตา  เสนารินทร์) 

                      เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

                                                          รองผู้อำนวยการด้านการบริหาร 

 

 

  ลงชื่อ.................................................. 

(นายภาคภูมิ  อินทร์ม่วง) 

     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช 

 

 

 

 

 

 












