
การ ประชุม   หัวหนา หนวย งาน  

วัน ท่ี   10   ตุลาคม   พ . ศ .2560  

ครั้ง ที่   1   ปงบประมาณ   2561  

 

  ราย ชื่อ ผู เขา รวม ประชุม    

1. นาง เปรม ศรี   สาระ ทัศ นา นันท NSO - งาน บริหาร กลุม การ พยาบาล  

2. นาง สุขใจ   ชอ รักษ EMR - งาน อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน  

3. นาง สุ ภา ภรณ   มิ่ง แกว ANS - งาน วิสัญญี   

4. นพ . สันทัด   บุญ เรือง SUR - งาน หอง ผาตัด   

5. น . ส . ลา วรรณ   ศรี บุ ตตา OBS - งาน หอง คลอด   

6. นาง วิมล มาศ   พงษ อํา นว ยกฤต IPD1 - งาน ผู ปวย ใน   

7. นาง ณัฐิ ยา   ดี ดาน คอ IPD2 - งาน ผู ปวย ใน   

8. นาง สัน ทนา   ศรี พรหม IPD3 - งาน ผู ปวย ใน  

9. นาง คุณา รักษ   มณี นุษย OPD - งาน ผู ปวย นอก  

10. นาง สิริ พร   สิทธิ ศักดิ์ CSG - งาน ให คํา ปรึกษา   

11. นาง พร พิไล   นิยม ถิ่น MSC - งาน เคล่ือน ยาย ผู ปวย   

12. นาง พงศ ว ริ นทร   แสน ประสิทธิ์ CSU - งาน จาย กลาง   

13. นาง นภา พร   ภักดี สาร MNU - งาน บริการ อาหาร   

14. นาย อภิชัย   อุป ระ MAN - ฝาย บริหาร งาน ท่ัวไป   

15. นาย สมัคร   ศรี บุ ตตา BUD - งานการ เงิน   

16. น . ส . อิษญาฎา   คํา แกว ART - งาน พัสดุ   

17. นาง นภัส นันท    จรัส โสภา สิทธิ์ BOO - งาน ธุรการ   

18. นาย ธนา   ธิติ วิภู CAL - งาน ซอม บํารุง   

19. วาท่ี   ร . ต . เดชา   สาย บุญ ตั้ง AMB - งาน ยาน พาหนะ   

20. นาง ปด ทุม มา   ษร จันทร GAR - งาน ภูมิ ทัศน   

21. นาง ว รา ภรณ   เสนา นุช CLC - งาน ซักฟอก   

22. พญ . ทิพ พา วดี   สืบ นุ การณ MED - งาน เวช ปฏิบัติ ทั่วไป   

23. นาง ถาวร   สาธุ รัมย XRA - งาน รังสี   

24. นาง สุ ริน ทร   สอน ศรี ยา LAB - งาน เทคนิค การ แพทย   

25. นาย ไพโรจน   ทองคํา TTM - งาน แพทย แผน ไทย   

26. วาท่ี   ร . ต . อภิ ชาติ   ดี ดาน คอ PLA - ฝาย แผน งาน และ ประเมิน ผล   

27. นาย ภาณุ   ภักดี สาร COM - งาน ศูนย คอมพิวเตอร   

28. นาย นุ กูล   ม่ิง แกว HAC - งาน ศูนย ประกัน สุขภาพ   

29. นาย เกีย รติ พงษ   ฤทธิ์ ศักดิ์ MRD - งาน เวช ระเบียน   

30. น . ส . เยาวพา   สิงห สถิต FMC - ฝาย เวช ปฏิบัติ ครอบครัว   



31. น . ส . ดา ริน   จึง พัฒนา วดี PHA - ฝาย เภสัชกรรม ชุมชน   

32. นาง อร อุมา   อุ มา รัง ษี PTD - ฝาย เวชกรรม ฟนฟู   

33. ทพ . กฤษ ดา พันธ   จัน ทนะ FUN - ฝาย ทันต สาธารณสุข  

34. น . ส . อิษญาฎา   คํา แกว CLE - งาน ทําความ สะอาด   

ราย ชื่อ กรรมการ ผู ไม ได เขา รวม ประชุม    

1.   -  

 

วาระ ที่    1    เร่ือง   QMR   แจง เพ่ือ ทราบ  

1.1. เรื่อง  ให ทํา   Service   Profile   ของ ทีม ประสาน   และ หนวย งาน   ให แลว เสร็จ ภายใน   1   เดือน  

1.2    สรุป ผล งาน ประจํา ป ของ หนวย งาน และ ทีม ประสาน  

1.3    แผน ยุทธศาสตร   รพร . ดานซาย   ป   2561  

-   การ ส่ือสาร ผาน ชอง ทาง ไลน   หัวหนา / รอง หัวหนา หนวย งาน  

-   การ จัด ทํา แผน หนวย งาน / โครงการ  

1.4   วิสัย ทัศน   พันธ กิจ   คา นิยม   เข็ม มุง    ความ สามารถ เฉพาะ ของ องคกร   

วิสัย ทัศน  (vision):  เปน โรง พยาบาล ชุมชน ที่ ให บริการ อยาง มี คุณภาพ ระดับ ประเทศ  ดวย หัวใจ        

ความ เปน มนุษย    และ มุง เนน การ พ่ึง ตนเอง ดาน สุขภาพ ของ ประชาชน    อยาง ยั่งยืน   

คา นิยม   (values)   :   บริการ ดวย ใจ   ใฝ เรียน รู   สู สุข ภาวะ ดี   มี จิต สาธารณะ  

พันธ กิจ   (mission)   :   

M1   พัฒนา ระบบ สุขภาพ ทุติย ภูมิ ระดับ กลาง ที่ มี คุณภาพ   พึง พอใจ  

M2   เสริม พลัง ประชาชน   ชุมชน   และ เครือ ขาย ให เกิด การ พึ่งพา ตนเอง ดาน สุขภาพ  

M3   พัฒนา บุคลากร ให มี ศักยภาพ สูง และ มี ความ สุข  

M4   สราง ระบบ บริหาร จัดการ องคกร ที่ มี ประสิทธิภาพ  

เข็ม มุง    ( หา ขอมูล สนับสนุน วา ทําไม ถึง ทํา เรื่อง นี้ )  

● พัฒนาการ มี สวน รวม ของ เครือ ขาย ใน การ สง เสริม และ ดูแล สุข ภาวะ ของ เด็ก   0-5   ป  

● พัฒนา ให เปน โรง พยาบาล ท่ี มี การ ใช ยา อยาง สม เหตุผล   (RDU   Hospital)  

● สง เสริม ให บุคลากร มี คุณลักษณะ ท่ี สอดคลอง กับ คา นิยม องคกร  

  ความ สามารถ เฉพาะ ของ องคกร   (core   competency):   

การ จัด บริการ ดวย หัวใจ ความ เปน มนุษย   สอดคลอง กับ วิถี ชีวิต   และ สภาวะ สุขภาพ ชุมชน   

1.5   การ เต รึี ยม ตัว สู การ   Reacc.4  

- ยุทธ ศาต ร   โรง พยาบาล ท้ัง   7   ยุทธ ศาต ร    14   เปาประสงค  

1.6   การนํา เสนอ แผน ทีม ประสาน   PCT,   RM,   PTC,   MCH,   IC,   HRD,   ENV,   IM,   HPC,   KM,   และ   FIN  
 

วาระ ที่   2    เรื่อง รับรอง รายการ การ ประชุม   ไมมี  

 

วาระ ที่   3   เร่ือง ติดตาม / พิจารณา  



3.1.   รายงาน ความ เส่ียง ของ หนวย งาน   

 

วาระ ที่   4    เรื่อ งอ่ืนๆ  

4.1   ไมมี  

มติ ที่ ประชุม   

ประชุม ครั้ง ตอ ไป วัน ที่   

ปด ประชุม เวลา   

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

    ( เดชา   สาย บุญ ตั้ง )                    (   สันทัด    บุญ เรือง   )  

        ผู บันทึก รายงาน การ ประชุม     ผู ตรวจ รายงาน การ ประชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


