รายงานการประชุม คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลเกาะคา
ครั้งที่ 2 /๒๕62
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมศิริชัยพั ฒน์ ชั้น 5 ตึกหลวงลาปาง โรงพยาบาลเกาะคา
**********************
ผู้มาประชุม
1. นายสิทธิกร สองคาชุม
2. นางสุมิตรา โยธา
3. นายรัฐพล เกียรติยศนุสรณ์
4. นางศุภรัสมิ์ แก้วคาดี
5. นางนงคราญ สมฤทธิ์
6. นางสลิล เอียงเทศ
7. นางเจนณิดา ดวงน่าน
8. นางอรัญญา ปิกเกษม
9. นางธิดาพร วงศ์ทองเหลือง
10. นายกิติพงษ์ บาเพ็ญ
11. นายนิมิต พิริยะ
12. นางอรวรรณ โยธา
13. นายกฤษฎิ์ ทองบรรจบ
14. นายฉลอง ดวงเบี้ย
15. นายสุภาณุพงศ์ ศรีวิชัย

ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะคา
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
เภสัชกรชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยฯ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางทวิตรี กล่าวปิยะภมรกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้จดบันทึกการประชุม
ก่อนวาระการประชุม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. โดยนายแพทย์สิทธิกร สองคาชุม ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะคา ประธานใน
ที่ประชุม นาไหว้พระ สวดมนต์ ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุม ทราบ
1.1 ประธาน : กล่าวขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้ า งานทุ กงาน ที่ ให้ ค วามร่ วมมื อ ในการจั ด กิ จ กรรม
ต่างๆที่ผ่านมา ในเดือน มกราคม 2562 ลุล่วงไปด้วยดี เช่น การเตรี ย มการรั บเสด็ จ ฯสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารั กษ์ ลาปาง ในวั น
พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลาปาง และการเตรียมรับการตรวจราชการ
ในการประชุม ครม.นอกสถานที่ อ ย่ า งเป็ น ทางการภาคเหนื อ ตอนบนของรั ฐ มนตรี ว่า การ กระทรวง
สาธารณสุข โดย นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ตรวจเยี่ ย มห้ อ งฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลเกาะคาและตรวจความพร้อมของรถพยาบาลในวั นที่ 11 มกราคม 2562
1.2 การตรวจราชการและนิ เทศงานกรณี ปกติ รอบที่ 1 ประจ าปี งบประมาณ 2562 เขตสุ ขภาพที่ 1
จังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลาปาง นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลาปางได้เชิญผู้อานวยการเข้า ร่ วมสรุ ปผลการตรวจราชการและนิ เทศงานกรณี ปกติ
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุม : รับทราบ

-2เรื่องที่ 3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้ าส่วนราชการอาเภอเกาะคา
จากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอเกาะคา ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2562 (เช้า) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอเกาะคา ดังนี้
เรื่องที่ 1 จังหวัดลาปางได้จัดทาโครงการจังหวัด ลาปางเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2562โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนางานบริการทุกประเภทที่มีความจาเป็ นต้องดาเนิน การเชิ งรุกของส่ วน
ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่น ๆ ด้วยไปให้บริการแก่ประชาชน
ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโปร่งร้อน
หมู่ 1 ตาบลใหม่พัฒนา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
เรื่องที่ 2 ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเกาะคา แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือประจาศูนย์ดารงธรรมอาเภอเกาะคา
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ ตาบลเกาะคา ให้สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตาบลเกาะคา หมู่บ้านละ 2 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่เวร ณ ที่ทาการ
ปกครองอาเภอเกาะคา
เรื่องที่ 3 สถานการณ์ในอาเภอเกาะคา เดือน มกราคม 2562
3.1 โรค Diarrhea (โรคอุจจาระร่วง)
3.2 โรค lnfluenza (โรคไข้หวัดใหญ่)
3.3 โรค Pneumonia (ปอดอักเสบ)
ที่ประชุม : รับทราบ
เรื่องที่ 4 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกานัน/ผู้ใ หญ่ บ้านอาเภอเกาะคา
จากที่ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านอาเภอเกาะคา ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2562 (บ่าย) ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอาเภอเกาะคา ดังนี้
เรื่องที่ 1 แนะนาข้าราชการย้ายดารงตาแหน่ง
- นายสนธยา วงค์ปลูกแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะคา
- นายพรทวีวัฒน์ วงค์แสน หัวหน้าหน่วยประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเภอเกาะคา
- นายเรวัตร เวียงทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่า ไม้เกาะคา
- นายยุทธพงษ์ จันทร์ฟอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรั กษาป่า ที่ ลป.18 แม่เรียง
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควั นอาเภอเกาะคา (กาหนดการประชุมรับมอบนโยบาย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ให้งดเผา 60 วัน ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน
2562 หากฝ่าฝืนผิดตามกฎหมาย
เรื่องที่ 3 การรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อาเภอเกาะคา ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอาเภอเกาะคา
เรื่องที่ 4 แผนกาหนดการอาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โครงการเยี่ ยมประชาชนที่ยากจนด้ วยโอกาส
ประจาปี 2562 อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561
– มิถุนายน 2562
4.1 จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วั ด โป่ งร้ อ น หมู่ 1 ต าบลใหม่ พั ฒ นา อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 มกราคม 2562
-ไม่มี –

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 มกราคม 2562
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การติดตามความก้ าวหน้ างบประมาณ งบลงทุน
งบลงทุนปี 2561 ได้อนุมัติส่วนแผน 70 มาแล้ว วงเงิน 728,000 บาท ให้เร่งดาเนินการ ส่วน
แผน 70 และแผน 20 ที่เหลือทาง สสจ. จะพิจารณาอีกครั้ง
4.2 การบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริ การ
4.2.1 จากสถานะทางการเงินคาดการณ์ ณ เดือน ธันวาคม 2561 จะมีความเสี่ยงทาง
การเงินอยู่ระดับ 0 โดยยอดเงินบารุงสุทธิคงเหลือประมาณ 61.5 ล้านบาท และยอดหนี้สิน
หมุนเวียนประมาณ 35.4 ล้านบาท หากชาระหนี้ทั้งหมดจะมีเงินบารุ งคงเหลือ 26 ล้านบาท
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การพัฒนาระบบหน่วยบริ การ
4.3.1 การควบคุมภายใน
เนื่องด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง มีหนังสือ แจ้งข้อสั่งการเรื่อง กันเงิน (Virtual
Account) จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2562 ขอให้ดาเนินการ ดังนี้
1. กันเงินบารุงของหน่วยบริการแต่ละแห่งไว้ ที่หน่วยบริ การ ตามสัดส่วนที่ แนบมาพร้อมนี้
2. จัดทาทะเบียนคุมเงินกัน จากเงินบารุงของหน่วยบริการ(Virtual Account) และ
รายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง รายเดือน/ไตรมาส และสรุปผลการรับจ่ายเมื่อสิ้ นสุด
ปีงบประมาณ
3. การบริหารจัดการกันเงินดังกล่าว อานาจการอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นข้อ สั่งการจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาปาง
4. ทุกรายการที่มีการเบิกจ่ายต้องให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงิน
บารุง/เงินบารุงต่างสถานบริ การ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยเงินบารุงของ
หน่วยสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ประชุม : รับทราบ
4.4 ความก้าวหน้ าการดาเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการ
4.4.1 การติดตามกากับแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. การติดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 โดย
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละยุทธ์ ประสานรวบรวมกิจกรรมจาก PM ทุกท่านเร่งดาเนินการ
เพื่อส่งให้ นพ.สสจ.อนุมัติ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.5 การพัฒนาบุ คลากร
4.5.1 โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดทาแผนประจาปี 2562 โดยจัดแผนอัตรากาลัง 5 ปี (ปี62-66)
และวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านกาลังคนเพื่อวางแผนบริหารกาลังคน รองรับการเปลี่ ย นแปลงด้ า นนโยบายสาธารณสุ ข
และการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง จัดทารายงานปัญหา อุปสรรคแก่จังหวัดทุกไตรมาส กาหนดแนวทางเพื่ อ ประสาน
และจัดอัตรากาลังสาหรองระหว่าง รพ.สต.และ รพช.
ที่ประชุม : รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องที่ 1 ที่ว่าอาเภอเกาะคาแจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยได้ ลงนามบั น ทึ กความ
ร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอเกาะคา โดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ศู น ย์ กลางตามแนวทาง
ประชารัฐ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุ ข สานั กงานสนั บสนุ น การสร้ า งสุ ขภาพและสานั กงานหลั กประกั น สุ ขภาพ
แห่งชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมทุ กภาคส่ วน และบู ร ณาการร่ วมกั น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และสุ ขภาพของ
ประชาชน ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลาปางกาหนดให้มีการด าเนิ น งานพั ฒ นาครอบคลุ ม ทุ กอ าเภอ จ านวน 13
อาเภอ จึงขอเชิญผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะคาซึ่ งมี ค าสั่ งแต่ งตั้ งเป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ระดั บ
อาเภอ(พชอ.)เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ หอประชุมที่ ว่า การอ าเภอ
เกาะคา
ปิดประชุมเวลา ๑6.30 น.

(นางทวิตรี กล่าวปิยะภมรกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้พิมพ์บันทึกรายงานการประชุม

(นายสิทธิกร สองคาชุม)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะคา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

