
บันทึก การ ประชุม หัวหนา หนวย งาน  

วัน ท่ี    10   ก . ย .    พ . ศ .2562   หอง ประชุม หนอ ไม หวาน  

ครั้ง ที่   12   ปงบประมาณ   2562  
 

  ราย ชื่อ ผู เขา รวม ประชุม    

1. นพ . ภักดี สืบ นุ การณ ผู อํานวย การ โรง พยาบาล  

2. นาง เปรม ศรี   สาระ ทัศ นา นันท กลุม งาน พยาบาล  

3. นาง พัทธ ธีรา พล เดชา สวัสดิ์ กลุม งาน พยาบาล  

4. นาง สุนทรี ยา ศิขริน ว รา นนท งาน หอง ผาตัด  

5. นาง พร พิมล เห มะ สุ ทธิ์ งาน หอง คลอด  

6. นาง สิริ พร สิทธิ ศักดิ์ งาน ให คํา ปรึกษา  

7. นาง สุขใจ   ชอ รักษ งาน อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  

8. นาง วิมล มาศ   พงษ อํา นว ยกฤต   งาน ผู ปวย ใน   1  

9. นาง ณัฐิ ยา ดี ดาน คอ งาน ผู ปวย ใน   2  

10. นาง สัน ทนา ศรี พรหม งาน ผู ปวย ใน   3  

11. นาง คุณา รักษ มณี นุษย งาน ผู ปวย นอก  

12. นาง ว รา ภรณ เสนา นุช งาน ซักฟอก  

13. นาง นภา พร ภักดี สาร งาน บริการ อาหาร  

14. นาง สุวิมล ศรี แสง ฝาย เวช ปฏิบัติ ครอบครัว  

15. นาย ไกร ลาศ พิมพ รัตน ฝาย เวช ปฏิบัติ ครอบครัว  

16. พญ . ทิพ พา วดี สืบ นุ การณ องคกร แพทย  

17. นพ . สันทัด บุญ เรือง องคกร แพทย  

18. ภญ . ดา ริน   จึง พัฒนา วดี   ฝาย เภสัชกรรม ชุม ชม  

19. ภญ . อัญชลี   พิมพ รัตน ฝาย เภสัชกรรม ชุมชน  

20. ทพ . กฤษ ดา พันธ   จัน ทนะ ฝาย ทันต สาธารณสุข  

21. นาง สุ ริน ทร สอน ศรี ยา งาน เทคนิค การ แพทย  

22. นาง ถาวร สาธุ รัมย งาน รังสี การ แพทย  

23. นาย ไพโรจน ทองคํา งาน แพทย แผน ไทย  

24. นาง อร อุมา   อุ มา รัง ษี   ฝาย เวชกรรม ฟนฟู  

25. นางสาว นิศากร   เกิด แสง   ฝาย เวชกรรม ฟนฟู  

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

27. นา งอิษญาฎา คํา แกว งาน พัสดุ  

 

ราย ชื่อ กรรมการ ผู ไม ได เขา รวม ประชุม    

1. -  

วาระ ที่    1    เร่ือง แจง เพ่ือ ทราบ  



1.1 เรื่อง  
 

วาระ ที่   2   เร่ือง รับรอง รายการ ประชุม   ครั้ง ที่   11   /   2562  

มติ ที่ ประชุม       รับ ทราบ  
 

วาระ ที่   3   เร่ือง ติดตาม / เร่ือง เพ่ือ พิจารณา  

3.1 เรื่อง ขอ ให หัวหนา หนวย งาน สํารวจ ครุภัณฑ ที่ ได รับ บริจาค  ใน ปงบประมาณ  2562  เพื่อ ให หนวย งาน ทบทวน      

ครุภัณฑ ของ ตนเอง   ( ประสาน งาน พัสดุ )  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

3.2 ขอ ให หัวหนา หนวย งาน เสนอ ครุภัณฑ การ แพทย   โดย จะ มี ผู บริจาค ประมาณ   900,000   บาท   

มติ ที่ ประชุม     ให หนวย งาน แจง   พญ . ทิพ พา วดี   เพ่ือ รับ ทราบ และ พิจารณา  

3.3 เรื่อง การ ประเมิน   KPI   ใน ปงบ   2563   ใช รูป แบบ เดิม   (6   เดือน   2   รอบ )  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

3.4 เรื่อง ขอ ให หนวย งาน เตรียม สรุป ผล งาน ประจํา ป   2562   และ   เตรียม ทบทวน   Service   Profile   ปงบ   2563  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  
 

วาระ ที่   4   เร่ือ งอื่นๆ  

4.1   

ประชุม ครั้ง ตอ ไป   วัน ท่ี   8   ตุลาคม   2562  

ปด ประชุม เวลา   

 

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

            ( อภิ ชาติ    ดี ดาน คอ )                    ( สันทัด    บุญ เรือง )  

        ผู บันทึก รายงาน การ ประชุม     ผู ตรวจ รายงาน การ ประชุม  


