
บันทกึการประชมุบรหิารคณุภาพ 

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559 

ครัง้ที่ 4 ปงบประมาณ 2559 

  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชมุ   

1. นพ.สันทัด  บญุเรอืง  ประธานกรรมการ 

2. นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต  กรรมการ 

3. นางสาวเยาวพา สงิสถติ  กรรมการ 

4. พญ.ทพิพาวด ี สบืนกุารณ  กรรมการ 

5. นายสมัคร ศรบีตุตา   กรรมการ 

6. ภกญ.อัญชล ีพมิพรัตน กรรมการ 

7. นางเปรมศร ีสาระทัศนานันท กรรมการ 

8. พญ.สขุมุาล หนุทนหาน กรรมการ 

9. ทพ.กฤษดาพันธ จันทนะ กรรมการ 

10. นางพรพไิล นยิมถิ่น  กรรมการ 

11. นายจักรรนิทร ถงึนาค  กรรมการ 

12. ภกญ.ดารนิ  จงึพัฒนาวด ี   กรรมการ  

 รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

1. วาที่ ร.ต.เดชา   สายบญุตัง้    กรรมการและเลขานกุาร 

2. นางเปรมศร ี  สาระทัศนานันท  กรรมการ 

3. นางอรอมุา อมุารังษ ี กรรมการ 

 

วาระที่  1 เรื่อง QMR แจงเพื่อทราบ 

1.1. การออกตรวจคัดกรองมะเรง็เตานม ตามโครงการ Beast Clinic สัญจร จังหวัดเลย ปงบประมาณ 2559 ในวันที่                 

26 กมุภาพันธ25559 เวลา 08.0016.00 น. กลุมเปาหมาย สตรอีาย 4ุ0 ปขึ้นไป จาํนวน 100 คน อสม. 50                             

คน  โดยขอใหสถานพยาบาลจัดเตรยีมสถานที่และกลุมเปาหมายในการดาํเนนิกจิกรรม 

มตทิี่ประชมุ  ใหทางโรงพยาบาลดานซาย ดาํเนนิการเองในพื้นที่ อ.ดานซาย 

 

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายการประชมุครัง้ที่ 3/2558 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบและรับรอง 

 

วาระที่ 3 เรื่องตดิตาม/เรื่องเพื่อพจิารณา 

2.1. เรื่องแผนการตดิตามขอมลูตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ธันวาคม  พ.ศ.2559   ขอมลูตัวชี้วัดที่ยังไมไดดาํเนนิการ

จัดทาํนยิามและลงบันทกึขอมลู มรีายละเอยีดดังนี้ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p89xNR8OEwDBcm_R4_ilToiADy1OB8a8hghKpfB05fM/edit#gid=2135248041


 

 
KPI/กรรมการ 

 
จาํนวนตัว

ชี้วัด 

ความสมบรูณของขอมลู 

นยิาม  คาระดับเปา
หมาย 

ขอมลูการ
ถวงนํ้าหนัก 

การลงขอมลู
ผลงาน 

(ต.ค.ธ.ค.) 

KPI ระดับ รพ.  42  22  35  42  21 

PCT  78    78  78  44 

MCH  36  36  35  11 

ICS  13  13  13  10 

RMT    6  6  6 

IMT  8  8  8  2 

KMT  2  2  2  0 

HRD  8  8  8  0 

PTC  4  4  4  4 

ENV  8  8  6  6 

UCC  4  0  0  0 

NET  5  1  0  0 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบ 

2.2. การพจิารณาแผนงานโครงการ พัฒนาบคุลากร ครภุัณฑ และสิ่งกอสราง ประจาํป 2559 

2.2.1 การพจิารณาแผนงาน/โครงการ ป 2559  

หนวยงาน  ประเภท  รายละเอยีด  งบประมาณ  แหลงงบฯ 

PCT  1  โครงการอบรม Care Manager อาํเภอดานซาย  10,200  เงนิบาํรงุ 

TTM  3  โครงการหองสมดุแผนไทยมชีวีติ  10,000  เงนิบรจิาค 

 

2.2.2 การพจิารณาแผนพัฒนาบคุลากร ป 2559  

หนวยงาน  ประเภท  รายละเอยีด  งบประมาณ  แหลงงบฯ 

LAB  3  อบรมการบรหิารจัดการขอมลูทางจลุชวีวทิยาดวยระบบคอมพวิเตอรโปรแกรม 

MLAB 
4,562.00  เงนิบาํรงุ 

         

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vo7EoPnNNs3nxTZ1EeZ7rfbTnsIz1gr2x5twaKmW-MY/edit?usp=sharing


 

 

2.2.3 การพจิารณาแผนจัดซื้อครภัุณฑ ป 2559 

หนวยงาน  ประเภท  ชื่อครภัุณฑ  จาํนวน  งบประมาณ  แหลงงบฯ 

PTD  13  หมอตมแผนประคบรอน  1  100,000.00  คาเสื่อมฯ 

COM  14  Switch Hub  3  54,000.00  เงนิบาํรงุ 

COM  1  ตู Wall rack   3  14,100.00  เงนิบาํรงุ 

COM  14  เครื่องพมิพ Canon Compact Photo  1  4290.00  เงนิบาํรงุ 

LAB  13  เครื่องนับจาํนวนโคโลน ี 1  50,000.00  คาเสื่อมฯ 

IPD3  13  เครื่องดเูสมหะ/สาํนักงบประมาณ  3  33,000.00  คาเสื่อมฯ 

FUN  13  เครื่องฉายแสงสาํหรับอดุฟน  3  96,000.00  คาเสื่อมฯ 

FUN  13  เครื่องกรอฟนสาํหรับผาฟนคดุ/สนย  1  70,000.00  คาเสื่อมฯ 

FUN  13  เครื่องขดูหนิปนูไฟฟา /สนย  2  50,000.00  คาเสื่อมฯ 

FUN  13  เครื่องตรวจวัดความมชีวีติของฟน   1  12,473.63  คาเสื่อมฯ 

LR  1  ตูขางเตยีงชนดิสแตนเลส  5  275,500.00  คาเสื่อมฯ 

 

2.2.4 การพจิารณาแผนปรับปรงุโครงสราง ป 2559 

หนวยงาน  ประเภท  รายละเอยีด  แหลงงบฯ  ราคา  หมายเหต ุ

LAB  3  ขอปรับปรงุโครงสรางภายในเนื่องจากหอง

เตรยีมสิ่งสงตรวจไมเปนระบบปดเสี่ยงตอ

การแพรเชื้อ ตองกัน้ผนังชดิเพดานและตดิ 

เครื่องปรับอากาศ 

2  30,000  นอกแผน 

LAB  3  ระบบไฟฟา  2  120,000  ในแผน 

มตทิี่ประชมุ  

2.3. รายงานขอมลูเจาหนี้ป 25552558  

2.4. รายงานขอมลูเจาหนี้ป 2559 

2.6.  เรื่องตดิตามจากคณะกรรมการทมีประสาน 

กรรมการ HRD 

1. เรื่องการพจิารณาการเขารวมประชมุ/ฝกอบรมของหนวยงานตามแผน บางเรื่องอาจไมไดรับการพจิารณา
ถาหากเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับงานหรอือาจเปนเรื่องที่สามารถจัดอบรมภายในได เมื่อหนวยงานมคีวาม
ตองการเขารวมประชมุ/ฝกอบรม ให ผอ. พจิารณาเปนกรณไีป 
มตทิี่ประชมุ  หากมคีวามจาํเปนใหหัวหนางาน,หัวหนาฝายเขาชี้แจงเหตผุลและความจาํเปน 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fs2f2HY6TkxgnctUPOBT4nk-g5WF-XeMzq6h1R-F70g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XR3rjrle_ya_91vD1c0XCSFJQHsjox2rnil4mK2cWiw/edit?usp=sharing


กรรมการ UCC 

1. การปรับปรงุสทิธริักษาพยาบาล เพื่อรองรับคาใชจายและระบบบัญช ี โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

รหัส  ชื่อสทิธ ิ หมายเหต ุ

14  สทิธติรวจสขุภาพประจาํปหนวยงานภาครัฐ   กลุมสังกัด หนวยงาน เชน คร ูตาํรวจ 

 15   สทิธทิหารกองประจาํการ(ทหารเกณฑ) สังกัดกรมการแพทย
ทหารเรอื กรมแพทยทหารอากาศ [AE]  

 

 16    สทิธเิดก็แรกเกดิ[AE]    1.กลุมผูปวยใน ทารกแรกเกดิ/อายไุม
เกนิ 28 วันที่ยังไมเกดิสทิธ ิ
2.กรณเีดก็แรกเกดิเสยีชวีติกอนลง
ทะเบยีน 

17    โครงการฝากครรภฟรทีกุสทิธิ์   ทกุกลุมสทิธเิฉพาะคนไทย แตไมรวมคา
บรกิารพเิศษอื่นๆ 

18   ผูประกันตนสงเงนิสมทบไมครบ 3 เดอืน กรณรีักษาเจบ็ปวย[AE]    ใหเฉพาะศนูยประกันตรวจสอบกอนให
สทิธ ิ

19   ผูประกันตน สงเงนิสมทบไมครบ 7 เดอืน กรณคีลอดบตุร[AE]    ใหเฉพาะศนูยประกันตรวจสอบกอนให
สทิธ ิ

 38    ผูพกิารนอกเขตจังหวัดเลย [AE]    

 39    บัตรทหารผานศกึ  13 ที่มบีัตรนอกเขตจังหวัดเลย [AE]     

41  สทิธปิระกันสังคมเบกิกองทนุทดแทน  .กลุมผูปวยที่ขึ้นทะเบยีนกองทนุทดแทน
และไดรับบาดเจบ็จากการทาํงาน/
ทพุพลภาพจากการทาํงาน 

ST  สทิธเิบกิงานประกันสขุภาพ  ใชในกรณ ี
1.ผูปวยสทิธวิาง 
2.ผูปวยเสยีชวีติกอนลงทะเบยีน 

2. การรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลอืดดวยเครื่องไตเทยีม มแีนวทางปฏบิัตดิังนี้  

1. สถานพยาบาลที่มกีารเบกิคาฟอกเลอืดดวยเครื่องไตเทยีมในระบบเบกิจายตรง หากใบรับรองมาตรฐาน 

การรักษาโดยการฟอกเลอืดฯ สิ้นสดุการรับรอง กรมบัญชกีลางจะชะลอการจายเงนิคาฟอกเลอืด จนกวา     

สถานพยาบาลจะจัดสงใบรับรองฯ  /ใบตออายภุายในวันที่ 15 กมุภาพันธ 2559 

3. เรื่องงานตรวจสอบภายใน ขอเสนอจากที่ประชมุงานบรหิารจังหวัดเลย 

1. กรณลีกูหนี้เงนิยมืครบกาํหนดคางชาํระ หากเปนโครงการระยะยาวใหพจิารณายมืเปนงวดๆตามกจิกรรม 

ในโครงการ 

2. การใชปากกาเขยีนหรอืแกไขสาํเนาใบเสรจ็รับเงนิ ตองใชตัวจรงิแนบสาํเนายกเลกิเซน็ตกาํกับ พบปญหา   



สาํเนากับตัวจรงิไมตรงกัน 

3. การจัดหาโดยวธิตีกลงราคาที่เกนิ 5,000 บาท ขึ้นไป(เงนิบาํรงุ) ไมไดบันทกึในระบบ eGP ซึ่งเขต 8               

เหลอืจังหวัดเลย เพยีงจังหวัดเดยีวที่ยังไมไดบันทกึ 

4. การจัดทาํแผนงบลงทนุ 

5. การบันทกึบัญชวีัสด ุทะเบยีนคมุทรัพยสนิไมครบถวนสมบรูณ 

6. การบันทกึบัญชคีมุยา เวชภัณฑที่ไมใชยา ไมตรงตามจาํนวนที่มอียูจรงิ 

7. การกาํหนดเลขทะเบยีนครภุัณฑขอใหกาํหนดเลขใหตรงกับเลขที่มอียูในครภุัณฑโดยที่ไมตองรอหากยัง

หาตัวเลขไมได 

8. การใชรถยนตรับสงตอผูปวยไมไดขออนญุาตตอผูมอีาํนาจ 

9. ไมมกีารประเมนิผลการใชนาํมันเชื้อเพลงิประจาํป 

10. รถยนตจะตองมกีารพนตรา ไมใหใชสตกิเกอร จังหวัดจะดาํเนนิการ 

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

กรรมการ ENV   

1. เรื่องงานโครงสรางที่คาดวาจะไมแลวเสรจ็ตามแผน เนื่องจากผูรับเหมาที่รับงานไปแลวไมเขามาดาํเนนิการ 

ใหหาผูรับเหมารายใหมเขามาดาํเนนิการแทนได(ยกเวนงานปรับปรงุหองนํ้ารวมหญงิที่ IPD1 ใหรอผูรับ

เหมาเดมิ ประมาณ 2 เดอืน) 

2. การจัดทาํปายสถานที่จอดรถสาํหรับบคุลากรที่พักอาศัยภายในและภายนอกโรงพยาบาล  

3. ฝากงานประชาสัมพันธุทางเฟสบุคใหเจาหนาที่รับบัตรจอดรถไดที่ฝายบรหิาร 

มตทิี่ประชมุ  มอบหมายใหคณุธนา และคณุธนภัทร เรงรัดและตดิตามการจัดทาํปายใหแลวเสรจ็ภายใน

เดอืน มกราคม 2559 

4. รายงานความเสี่ยงเครื่อง Pack Heater อายกุารใชงาน 10 ปชาํรดุ และมรีายงานไฟรัว่ดดูเจาหนาที่ที่

ปฏบัิตงิาน เนื่องจากเครื่องมอีายกุารใชงานนาน การซอมจงึสามารถแกไขปญหาไดเพยีงชัว่คราว ทางงาน

พัสดไุด เสนอรายการเครื่อง Pack Heater ในแผนจัดซื้อ งบคาเสื่อมป 59 เรยีบรอยแลวและรอการอนมุัติ

จาก อปสข.  

มตทิี่ประชมุ  ใหงานพัสดดุาํเนนิการจัดซื้อทันททีี่ไดรับอนมุัตจิาก อปสข.  

5. ปญหานํ้ารัว่อาคาร IPD3 ยตุแิลว ใหใชวธิเีดยีวกันในการแกปญหานํ้ารัว่ที่จดุตางๆ อกี 7 จดุเริ่มที่ IPD2  

6. ผูดแูลบอบาํบัดนํ้าเสยีจะเปลี่ยนจากคณุสมพล สวางไธสง(ลาออก) เปนคณุสมหมาย  พรมแสงใสยายจาก

งานรักษาความปลอดภัย โดยใหเริ่มเรยีนรู งานในเดอืนกมุภาพันธุ 59 และยายมาประจาํตัง้แตเดอืน 

มนีาคม 59 เปนตนไป   

7. เนื่องจากคณุสมหมายยายงานไป จงึจัดเวรยาม รปภ. ใหมโดยแบงเปน 3 กะ เชา 1 คน บาย 1 คน ดกึ 2 

คน  การจราจรตอนเชาใหคณุสมหมายและคณุประดษิฐในชัว่โมงเรงดวน 8.009.00น. 

8. มกีารเปลี่ยนยี่หอ Set IV ที่ใชกับเครื่อง infusion pump จาก Nipro เปนยี่หออื่นทาํใหเกดิปญหาเครื่อง 

Error(พบที่IPD2 3เครื่อง) เสนอใหใชเซตแบบเดมิเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน  

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ ใหจัดซื้อ infusion pump ที่เปนรุนเดยีวทัง้หมด เพื่อใหสามารถใชไดโดยไมมี

ปญหา  



กรรมการ MCH  

1. เรื่อง สปสช. เขามาถายทาํวดิทีัศนเรื่องการปองกันและควบคมุโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี ในโรงพยาบาล

สมเดจ็พระยพุราชดานซาย เมื่อวันที่ 20 มค. 2559 โดยนาํเสนอในเรื่องความสาํคัญของการฝากครรภ การ

ตรวจคัดกรองและการตรวจวนิจิฉัยทารกในครรภ และมกีารออกเยี่ยมเดก็ที่เปนโรคดวย ซึ่งไดมกีารนาํ

เสนอทางสื่อโทรทัศนและกาํลังพจิารณาตพีมิพบทความเรื่องนี้ดวย  

2. ชี้แจงตัวชี้วัด หองคลอดทาํไมไดตามเปา ไดแก  รอยละ ANC<12 week และ  รอยละ ANC 5 ครัง้คณุภาพ

ขอความรวมมอื ใหรพ.สต ลงบันทกึขอมลู การฝากครรภใหขอมลูเปนปจจบุันและถกูตอง 

3. พบปญหา มารดาและทารกที่เขารับการรักษาที่ IPD2 ไมไดรับสมดุบันทกึพัฒนาการ DSPM/DAIM ให

มารดาเมื่อเดก็ D/C กลับบาน จงึกาํชับให จนท ที่เกี่ยวของใหสมดุทกุราย เพื่อตดิตามพัฒนาการเดก็ 

4. จัดใหใชสมดุฝากครรภฉบับป 2558 เพื่อความสะดวกในการสื่อสารของสหวชิาชพี  

5. โรงเรยีนพอแม นพ.สันทัด บญุเรอืง ไดจัดทาํคูมอืสาํหรับเจาหนาที่ในการสอน ม ี2 ฉบับคอื ร.ร.พอแม

ทัว่ไป สาํหรับ รพ.สต.ทกุแหง และ ร.ร.พอแม high risk  

มตทิี่ประชมุ  ใหจัดทาํกจิกรรมโรงเรยีนพอแม teenage pregnancyและกลุมเสี่ยง preterm ในวัน

พฤหัสบดทีี่3 ของเดอืนเวลา 13.0016.00 น.  

6. แนวทางการใหวัคซนีโปลโิอในเดก็อาย4ุ เดอืน ใหทกุสถานพยาบาลฉดี IPV รวมกับหยอด OPV ในเดอืน 

ธ.ค. 58วันที่28 เม.ย.59 หลังจากนัน้จะใหวัคซนีโปลโิอชนดิหยอด(OPV) ชนดิ 2 สายพันธุ type1,3 อยาง

เดยีว  

กรรมการ IMT  

1. ขอใหพจิารณาหองเกบ็ Server หองที่ ๒ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสารสนเทศ  

มตทิี่ประชมุ  เสนอใหใชหองลางฟลมเดมิ โดยปรับปรงุประตแูละเครื่องปรับอากาศ 

2. งานสขุศกึษาประชาสัมพันธและโสต (HED)รายงานความคบืหนา การบันทกึแบบประเมนิตนเองผานเวป

ไซด เรื่อง “มาตรฐานงานสขุศกึษาโรงพยาบาลชมุชน ป ๒๕๕๘” อยูในระหวางการจัดเตรยีมขอมลูและบัน

ทกึผานเวปไซด โดยกาํหนดวันแลวเสรจ็ไมเกนิสิ้นเดอืนกมุภาพันธ ๒๕๕๙ 

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

3. แผนความตองการคอมพวิเตอรของหนวยงาน ยังไมมกีารรวบรวมในแผนครภัุณฑของ รพ.  

มตทิี่ประชมุ  ใหฝายแผนงานตรวจสอบ 

กรรมการ ICS 

1. สรปุอบรมประจาํป 1314 ม.ค.58  

➢ อัตราการเขาอบรมของเจาหนาที่ 96.4%  

➢ อัตราการลางมอื 5 ขัน้ตอน 100 % อัตราการลางมอืมปีระสทิธภิาพ 76.74% ตาํแหนงที่ลางมอืไม

สะอาด บรเิวณซอกเลบ็ รอยยนนิ้วมอื 

➢ อัตราการทิ้งขยะถกูตอง 80.12 % ขยะที่ทิ้งผดิมากที่สดุ คอื ทิ้งขยะ recycle ในขยะทัว่ไป 

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

กรรมการ วชิาการ 



1. เรื่อง ขอเชญิทกุหนวยงานสงตัวแทนเขาฟงวชิาการ R2R หนวยงานละอยางนอย 2 คน วันที่28 มกราคม                 

2559 ที่หองประชมุผตีาโขน เวลา 13.0016.00 น. 

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

2. ผลงานวชิาการนาํเสนอที่มหาวทิยาลัยนเรศวร ผานการคัดเลอืกนาํเสนอในเวท HีA Forum จาํนวน 1           

เรื่อง คอื “กูชพีวัยใส ชวยไดยามฉกุเฉนิ” ตองลงทะเบยีนเอง 4,000 บาท 

มตทิี่ประชมุ  ไมไดรับอนมัุตเิขารวมประชมุ เนื่องจากอยูนอกแผน 

กรรมการ บรหิารความเสี่ยง 

1. สรปุรายงานวเิคราะหความเสี่ยง ปงบประมาน 2558 อยูในdropbox กรรมการRM 

กรรมการ PCT 

1. มาตรการปองกันความเสี่ยง ผูปวยทรดุลงระหวางสงตอ ไดทบทวนวธิปีฏบิัตกิารสงตอผูปวยฉกุเฉนิ จัดทาํแบบ     

บันทกึการดแูลกอนและระหวางสงตอ (มพียาบาลและ ไมมพียาบาลไปดวย) เพื่อประเมนิใหรอบดาน คาดการณและ       

เตรยีมพรอมรับเหตฉุกุเฉนิที่อาจเกดิขึ้นระหวางสงตอ ชี้แจงผูเกี่ยวของในที่ประชมุประจาํเดอืนของหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ มค .และทดลองใช 1 เดอืน  

2. การดาํเนนิงานคลนิกิโรคไตวายเรื้อรัง อายรุแพทยโรคไตจะมาออกตรวจผูปวย วันที่ 4 มคี. 59 (1014 น.) ตรงกับ
คลนิกิจติเวช ใหใชหองตรวจ 45 เตรยีมนัดผูปวย CKD stage 45 ใหครัง้ละ 20 คน มผีูปวยทัง้หมดประมาณ 200 
ราย planใหพบแพทยปละครัง้ โดยใหหองlab พจิารณา เปดการตรวจ calcium phosphate ซึ่งตองตรวจทกุ 3 
เดอืน (นอกแผน) 

3. ระบบการรายงาน lab ปกปด ใหดไูดในระบบ HosXP โดยแพทย, พยาบาลใหคาํปรกึษา ,พยาบาลหนาหองตรวจ 
14 ,พยาบาลเวชปฏบิัตคิรอบครัว โดยไมตองรายงานดวยกระดาษและไมตองใช CN  ทดลองใชแลว กรณผีูปวยใน
แพทยตองเขาดผูลเอง 

4. การแกไขปองกันความเสี่ยง กรณมีผีูปวยชักไป รพ สต. วังบอน แตไมสามารถดแูลได  พญ.ทพิพาวด ีไดชี้แจง 
พยาบาล รพ.สต. เรื่องการปฐมพยาบาล และการใหยาระงับชัก แต รพ.สต. ไมมยีา DIAZEPAM  มแีผนใหคณุพร
พไิล สาํรวจอปุกรณเตรยีมความพรอมภาวะฉกุเฉนิ ซึ่งรพ.สต.บางแหงมอีปุกรณจากงบไทยเขมแขง็แตไมไดนาํมาใช 
และใหจัดทาํกลองยาฉกุเฉนิ ใหรพ. สต.   ไดแก DIAZEPAM  GLUCOSE DEXA Adrenaline อยางละ 2หลอด ยา
พนขยายหลอดลม โดยใหเภสัชกรจัดทาํวธิกีารใชยาแนบกับ amp(ยกเวน glucose) โดยเบกิคาใชจายจาก
เงนิPCTไปกอน และใหตรวจสอบวันหมดอายทุกุ 6 เดอืน พรอมกับการเบกิยา  ขออนมุตโิครงการนอกแผน ใน
ไตรมาสที่3 

 
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

4.1  การจัดเวรเจาหนาที่การเงนิเพื่อใหคาํปรกึษากรณมีปีญหาการคดิคารักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ 

มตทิี่ประชมุ  ใหฝายการเงนิจัดเวรโดยใหคณุ ศรินิันท เชื้อบญุม ีรับใหคาํปรกึษาทางโทรศัพท ในกรณทีี่ไม

สามารถตดิตอได ใหตดิตอคณุเดชา สายบญุตัง้ แทน 

ประชมุครัง้ตอไปวันที่ 23 ก.พ.2559 

ปดประชมุเวลา  16.30 น. 

         …………………………………  ………………………………... 

    (เดชา สายบญุตัง้)                  ( สันทัด  บญุเรอืง ) 

       ผูบันทกึรายงานการประชมุ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 


