
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเกาะคา 
คร้ังท่ี 2 /๒๕62 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์  2562 
ณ  ห้องประชุมศิริชัยพัฒน์ ช้ัน 5 ตึกหลวงล าปาง โรงพยาบาลเกาะคา 

********************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายสิทธิกร  สองค าชุม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา       ประธานกรรมการ 
2. นางสุมิตรา โยธา  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
3. นายรัฐพล   เกียรติยศนุสรณ์    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 

          4. นางศุภรัสมิ์  แก้วค าดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
 5. นางนงคราญ  สมฤทธ์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        กรรมการ 
          6. นางสลิล    เอียงเทศ   เภสัชกรช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
          7. นางเจนณิดา  ดวงน่าน  จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน       กรรมการ 
          8. นางอรัญญา  ปิกเกษม  นายแพทย์ช านาญการ         กรรมการ 
          9. นางธิดาพร   วงศ์ทองเหลือง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

10. นายกิติพงษ์  บ าเพ็ญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        กรรมการ 
11. นายนิมิต   พิริยะ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ        กรรมการ 

          12. นางอรวรรณ  โยธา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการ 

          13. นายกฤษฎ์ิ   ทองบรรจบ นายแพทย์ช านาญการ         กรรมการ 
         14. นายฉลอง    ดวงเบ้ีย  จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน            กรรมการ 

          15. นายสุภาณุพงศ์   ศรีวิชัย เภสัชกรช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยฯ 
        

ผู้ไม่มาประชุม 
 

-ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นางทวิตรี     กล่าวปิยะภมรกุล   เจ้าพนักงานธุรการ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
ก่อนวาระการประชุม  

 เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. โดยนายแพทย์สิทธิกร  สองค าชุม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา ประธานใน
ท่ีประชุม น าไหว้พระ สวดมนต์ ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  ประธาน : กล่าวขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานทุกงาน ท่ีให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆท่ีผ่านมา ในเดือน มกราคม 2562 ลุล่วงไปด้วยดี  เช่น การเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ล าปาง ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ล าปาง  และการเตรียมรับการตรวจราชการ
ในการประชุม ครม.นอกสถานท่ีอย่างเป็นทางการภาคเหนือตอนบนของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง
สาธารณสุข โดย นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเย่ียมห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเกาะคาและตรวจความพร้อมของรถพยาบาลในวันท่ี  11 มกราคม 2562   

1.2 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพท่ี 1 
จังหวัดล าปาง ระหว่างวันท่ี 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลล าปาง นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดล าปางได้เชิญผู้อ านวยการเข้าร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 
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  เร่ืองท่ี 3  เร่ืองแจ้งจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอเกาะคา 
     จากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอเกาะคา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2562 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 

 2562 (เช้า) ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภอเกาะคา ดังน้ี 
  เร่ืองท่ี 1 จังหวัดล าปางได้จัดท าโครงการจังหวัดล าปางเคล่ือนท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2562โดยมี 
    วัตถุประสงค์เพื่อน างานบริการทุกประเภทท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเชิงรุกของส่วน 
    ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่น ๆ ด้วยไปให้บริการแก่ประชาชน 
    ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน 
    รูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโปร่งร้อน  
    หมู่ 1 ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
  เร่ืองท่ี 2 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเกาะคา แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเกาะคา  
    ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ ต าบลเกาะคา ให้สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล  
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต าบลเกาะคา หมู่บ้านละ 2 คน สับเปล่ียนหมุนเวียนอยู่เวร ณ ท่ีท าการ 
    ปกครองอ าเภอเกาะคา  
  เร่ืองท่ี 3 สถานการณ์ในอ าเภอเกาะคา เดือน มกราคม 2562  
    3.1 โรค Diarrhea (โรคอุจจาระร่วง) 
    3.2 โรค lnfluenza (โรคไข้หวัดใหญ่) 
    3.3 โรค Pneumonia (ปอดอักเสบ) 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 
   

 เร่ืองท่ี 4   เร่ืองแจ้งจากท่ีประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเกาะคา  

จากท่ีประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเกาะคา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันท่ี  
4 กุมภาพันธ์  2562 (บ่าย) ณ ศาลาประชาคมท่ีว่าการอ าเภอเกาะคา ดังน้ี 

เร่ืองท่ี 1  แนะน าข้าราชการย้ายด ารงต าแหน่ง 
-  นายสนธยา  วงค์ปลูกแก้ว  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา 
-  นายพรทวีวัฒน์ วงค์แสน หัวหน้าหน่วยประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   อ าเภอเกาะคา 
-  นายเรวัตร เวียงทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เกาะคา 

  -  นายยุทธพงษ์ จันทร์ฟอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ีลป.18 แม่เรียง 
เร่ืองท่ี 2  การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอ าเภอเกาะคา (ก าหนดการประชุมรับมอบนโยบาย 

  วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562) ให้งดเผา 60 วัน ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน  
  2562 หากฝ่าฝืนผิดตามกฎหมาย  

เร่ืองท่ี 3  การรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นท่ีอ าเภอเกาะคา ในวันศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562  
  เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอ าเภอเกาะคา 

    เร่ืองท่ี 4  แผนก าหนดการอ าเภอ...ย้ิมเคล่ือนท่ี/โครงการเย่ียมประชาชนท่ียากจนด้วยโอกาส  
    ประจ าปี 2562  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561  

  – มิถุนายน 2562 
4.1 จังหวัดเคล่ือนท่ี ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโป่งร้อน หมู่ 1 ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอ

เกาะคา จังหวัดล าปาง 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมฯ  คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี  2  มกราคม  2562 
          -ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี  2  มกราคม  2562 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองพิจารณา 
 4.1  การติดตามความก้าวหน้างบประมาณ งบลงทุน 

 งบลงทุนปี 2561 ได้อนุมัติส่วนแผน 70 มาแล้ว วงเงิน 728,000 บาท  ให้เร่งด าเนินการ ส่วน 
 แผน 70  และแผน 20 ท่ีเหลือทาง สสจ. จะพิจารณาอีกคร้ัง 

4.2  การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
4.2.1  จากสถานะทางการเงินคาดการณ์ ณ เดือน ธันวาคม 2561 จะมีความเส่ียงทาง 

การเงินอยู่ระดับ 0 โดยยอดเงินบ ารุงสุทธิคงเหลือประมาณ 61.5 ล้านบาท และยอดหน้ีสิน 
หมุนเวียนประมาณ 35.4 ล้านบาท หากช าระหน้ีท้ังหมดจะมีเงินบ ารุงคงเหลือ 26 ล้านบาท 

         ท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

        4.3  การพัฒนาระบบหน่วยบริการ 
 4.3.1   การควบคุมภายใน 
  เน่ืองด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง มีหนังสือแจ้งข้อส่ังการเร่ือง กันเงิน (Virtual  
          Account) จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562 ขอให้ด าเนินการ ดังน้ี 
  1. กันเงินบ ารุงของหน่วยบริการแต่ละแห่งไว้ท่ีหน่วยบริการ ตามสัดส่วนท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
  2. จัดท าทะเบียนคุมเงินกัน จากเงินบ ารุงของหน่วยบริการ(Virtual Account) และ 
     รายงานการรับ-จ่ายเงินบ ารุง รายเดือน/ไตรมาส และสรุปผลการรับจ่ายเมื่อส้ินสุด 
     ปีงบประมาณ 

       3. การบริหารจัดการกันเงินดังกล่าว อ านาจการอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นข้อส่ังการจาก 
                               นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

4. ทุกรายการท่ีมีการเบิกจ่ายต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข การจ่ายเงิน 
   บ ารุง/เงินบ ารุงต่างสถานบริการ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของ 
   หน่วยสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

         ท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

        4.4  ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
     4.4.1  การติดตามก ากับแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. การติดตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 , ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ,ยุทธศาสตร์ท่ี 4 โดย 
    มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละยุทธ์ ประสานรวบรวมกิจกรรมจาก PM ทุกท่านเร่งด าเนินการ  
    เพื่อส่งให้ นพ.สสจ.อนุมัติ  
        ท่ีประชุม  : รับทราบ 

       4.5  การพัฒนาบุคลากร   
4.5.1  โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดท าแผนประจ าปี 2562 โดยจัดแผนอัตราก าลัง 5 ปี (ปี62-66) 

และวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านก าลังคนเพื่อวางแผนบริหารก าลังคน รองรับการเปล่ียนแปลงด้านนโยบายสาธารณสุข 
และการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้าง จัดท ารายงานปัญหา อุปสรรคแก่จังหวัดทุกไตรมาส ก าหนดแนวทางเพื่อประสาน
และจัดอัตราก าลังส าหรองระหว่าง รพ.สต.และ รพช.         
ท่ีประชุม  : รับทราบ 

 



-4- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

เร่ืองท่ี 1  ท่ีว่าอ าเภอเกาะคาแจ้งว่า เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกความ
ร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอเกาะคา โดยใช้พื้นท่ีเป็น ศูนย์กลางตามแนวทาง
ประชารัฐ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพและส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชน ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าปางก าหนดให้มีการด าเนินงานพัฒนาครอบคลุมทุกอ าเภอ จ านวน 13 
อ าเภอ  จึงขอเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคาซ่ึงมีค าส่ังแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)เข้าร่วมประชุม ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอ
เกาะคา 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑6.30 น. 
            
 
 
 
      (นางทวิตรี   กล่าวปิยะภมรกุล)                                   (นายสิทธิกร   สองค าชุม)  
            เจ้าพนักงานธุรการ                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา 
     ผู้พิมพ์บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


